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VlRSTA LUMINOASĂ
AL PARTIDULUIA CRAVATELOR La Hunedoara:

adresată Organizației SE LUCREAZĂ
INTENS LA NOUA

Nicolae Ceaușescu

Scrisoarea tovarășului

ÎNTR-0 A TMOSFERĂ DE MUNCĂ

TINERETUL INTIMPINĂ
CU ENTUZIASM AL X-LEA
CONGRES AL PARTIDULUI

UN NOU IMPULS
ÎN AFIRMAREA

PERSONALITĂȚII
UMANE

POMPILIU MARCEA

S-au împlinit două decenii 
de la data cînd în. orașele și 
satele noastre s-au auzit întîie- 
le chemări ale trompetelor 
pionierești, douăzeci de ani de 
cînd în viața generațiilor tine
re — ca semn al grijii părin
tești pc care partidul și statul 
o poartă copiilor —, și-au fă
cut apariția cravatele roșii.

Legată direct de prefacerite 
prin care trecea țara noaștrâ, 
care schimbase cursul propriei 
istorii spre direcția mult visa
tă a înfăptuirii unei societăți 
în care omul, egal cu semenul 
său. să se bucure de toate con
dițiile de împlinire, de muncă, 
dgjțrea'ue — înființarea Orga- 
r^Jției Pionierilor a făcut să 
vibreze mai puternic aspirații
le comuniste ale acelora ce se 
află la inegalabila vîrstă a co
pilăriei,*- a creat un cadru în 
care se- pot deprinde învăță
minte esențiale pentru viață și 
în care se formează sentimen- 

' tul marilor răspunderi sociale 
și patriotice. în douăzeci de 
ani, perioadă bogată în expe
rimentări, în realizarea de ex
periențe fructuoase, bilanțul 
înfăptuirilor s-a împlinit ge
neros cu fiecare pas ciștigat pe 
drumul unei complete șî armo- 
nioa^b activități educative.

Xfomentul jubiliar al Organi
zației Pionierilor se înscrie, 
astfelVîn chip fericit în perioa
da dfr «rare avînt creator în 
care poporul român întimpină 
.cu izbînzi noi. socialiste, cel 
de-al X-lea Congres al parti
dului, ca și sărbătorirea unui 
sfert de veac de muncă rodni
că, înnoitoare pe calea pro
gresului și civilizației — cea 
de-a XXV-a aniversare a Zilei 
Eliberării. El se înscrie totoda
tă în rîndul manifestărilor de 
mare emoție prin care genera
ția tînără își manifestă dragos
tea șî recunoștința față de cei 
ce i-au creat condiții optime 
de dezvoltare, i-au deschis ca
lea spre învățământ și cultură, 
i-au asigurat dreptul de a 
munci și trăi cu demnitate.

Devenită o prezență socială 
dinamică, sensibilă prin insăsi 
realitatea experienței și succe 
selor sale, Organizația Pionie
rilor — condusă direct de că
tre partid și bucurîndu-se de 
atenția largă a întregii noastre 
societăți — desfășoară o acti
vitate rodnică, integrînd în 
viața școlilor pasiunea pentru 
învățătură, sentimentul de dis
ciplină, voie bună, cîntecul și 
jocul, dorința de a călători și 
nunoaște. Ea face să se aprin 
dă imaginația creatoape a co- 
□iilor, le cultivă spiritul echi- 
ății, al respectului dintre oa- 
Tienii cinstiți, indiferent de 
■neridianul pe oare trăiesc, al 
prețuirii valorilor create de

om. în țara noastră, copilăria, 
în întregimea ei, cu tot ceea ce 
au mai frumos acești ani, indi
ferent dacă este vorba de bă
ieți sau fete, români, maghiari, 
germani sau de alte naționali- 
lăți, se descoperă unită sub 
mătasea aceleiași flamuri, a 
acelorași visuri romantice. Tn- 
gemănindu-se cu amintirile a- 
nilor de școală, cu „virsta din 
afara grijilor", amintirile pio- 
nieriei rămîn pentru toată via
ța, se poate spune, inegalabile. 
Societatea întreagă se strădu
iește în favoarea acestei reali
tăți, căci — cum spunea un 
mare scriitor — „nu este ni
mic mai prețios în viață și 
pentru viață decît o bună a- 
mintire din copilărind Lor, co
piilor, 11 se dau milioane și 
milioane de lei anual, pentru 
ei sînt deschise palatele, ai lor 
sînt și munții și malurile mă
rii, ale lor sînt cărțile gratuite 
și școlile fără taxe, și bucurii
le și dragostea noastră cea 
mai mare.
Meritul Organizației pionie

rilor este acela (de a fi știut să 
adune intr-un mănunchi de 
1500 000 de flori pe copiii de o 
vîrstă ai țării, de a-i fi în
dreptat cu privirile spre anii 
lor de creștere. Organizîndu-le 
și înnobilîndu-le copilăria, pio- 
nieria contribuie, alături de 
școală, la formarea și educarea 
viitorilor utecișiî, ii poartă 
spre arcurile impunătoare ale 
respectului față de virtuțile 
poporului, ale dragostei și de
votamentului pentru partidul 
comunist, le dezvoltă, prin în
treaga sa activitate, aptitudi
nile, talentul și fantezia, de
prinderile de muncă și studiu, 
dorința de a se dărui cu înflă
cărare 
tăți.

..în 
gălire 
delare 
lui. spune tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., în Scri
soarea adresată Organizației 
Pionierilor, cu prilejul celei 
de a XX-a aniversări, Orga
nizația Pionierilor a adus și 
aduce, alături de școală și fa
milie, o contribuție prețioasă 
la activitatea pentru cultiva
rea în rindul copiilor a idea
lurilor de dreptate ale parti
dului nostru, a dragostei față 
de muncă, față de avuția so
cialistă, față de patrie".

Bucurîndu-se de grija per
manentă a comuniștilor, Orga
nizația Pionierilor a trecut, ca 
urmare a Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1966, 
sub conducerea nemijlocită a

construcției noii socie-

vasta operă de 
multilaterală și 
a conștiinței tineretu-

pro- 
mo-

(Continuare în pag. a Il-a)

Titlul u trecut 
munții

de FĂNUȘ NEAGU

Cel mai lung campionat al 
României, cel mai lung dar 
nu și cel mai strălucit, o dat 
cîștig de cauză echipei U.T.A. 
După un deceniu și jumătate, 
titlul de campioană a țării tre
ce din nou munții în Ardeal. 
Iar Bucureștiul, care de mul
tă vreme, ca orice mare capi
tală’ absoarbe inteligențe și 
talente, pierzînd coroana (dar 
nu și supremația!) pltnge și 
plecarea Progresului în divizia 
unde la loc de cinste se află 
controlul picioarelor, nu al 
balonului.

U.T.A., echipă care a atîr-

nat ani de zile pe puntea sus
pinelor (că amintiți cum gî- 
fiia, ca bolnavă de gută, kt 
începutul fiecărei ceri) a tre
cut cu pas săltat peste toate 
capcanele întinse de Dinamo 
București și de Rapid și astăzi 
Aradul, oraș în care au cres
cut marile nume de peste 
vremuri ale soccerului româ
nesc, o poartă în triumf. La 
ceas de sărbătoare, cînd toa-

(Continuare în pag. a Ilî-a)

Pionierilor cu prilejul celei

de-a
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a creării Organizației 
Pionierilor din România, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România, adresez 
calde felicitări sutelor de mii 
de purtători ai cravatelor roșii, 
cadrelor didactice, comandan|i- 
lor de detașamente și unități, 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, tuturor acti
viștilor care își consacră ener
gia si priceperea misiunii nobile 
de formare și educare a copi
ilor, a noilor generații.

Tineretul țării noastre se for
mează și se dezvoltă astăzi in 
climatul prielnic al societății 
socialiste, din care a dispărut 
pentru totdeauna exploatarea 
omului de către om, în care po
porul, liber și stăpîn pe soarta 
sa, își făurește viața nouă, tot 
mai prosperă și înfloritoare, se 
hucură de roadele muncii Iui, 
își croiește viitorul potrivit 
voinței și aspirațiilor sale.

Una dintre cele mai mari în
făptuiri ale societății noastre 
socialiste — rezultat al pro
fundelor transformări economi
ce, sociale și politice săvirșite 
in pătrarul de veac care a tre
cut de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist — constă în faptul 
că s-au asigurat întregului tine
ret accesul la cultură și civili
zație, posibilități nelimitate de 
instruire și afirmare a ener
giei, talentului și avintului său 
creator in slujba societății, a 
înfloririi patriei. Grija și soli
citudinea cu care partidul și 
statul, întregul nostru popor 
înconjoară tineretul, condițiile 
create pentru pregătirea și edu
carea noilor generații în spiri
tul celor mai înaintate idealuri 
dc progres reprezintă una din 
expresiile elocvente ale profun
dului umanism al orânduirii 
noastre socialiste.

In anii socialismului, ca re
zultat al dezvoltării economiei, 
fnvățămintului, științei și cul
turii, al uriașei activități edu
cative desfășurate sub condu
cerea partidului, în patria noa
stră s-a format un tineret cult, 
profund devotat partidului, po
porului, cauzei socialismului,

• U.T.A. — campioană

• Au retrogradat: 
Vagonul ți Progresul

• Vor juca in „A": 

C. F. R. Cluj ți

Steagul Roțu Brațov I

OȚELARIE

XX-a aniversări
hotărât să-și închine întreaga 
putere de muncă, cunoștințele 
înfăptuirii vastului program de 
edificare a orinduirii noi, de 
ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului po
por. ' 
spirit comunist 
de mâine 
una din 
poporului, 
regimului

In vasta operă 
multilaterală și modelare a con
științei tineretului, Organizația 
Pionierilor a adus și aduce, ală
turi de școală și familie, o
contribuție prețioasa la activi- 

---- *-■ :n rîn- 
a idealurilor de 

nostru, 
față de muncă, 

’ față 
întregul

Educarea și formarea in 
a schimbului 

al patriei reprezintă 
marile realizări ale 
partidului nostru, ale 
socialist.

de pregătire

tatea pentru cultivarea in 
dul copiilor 
dreptate ale partidului 
a dragostei .
față de avuția socialistă, 
de patrie. Partidul, 
nostru popor dau o înaltă apre
ciere patriotismului și spiritului 
de ahnegație cu care cadrele 
didactice îndrumă și sprijină 
activitatea pionierească, contri
buie la educarea noilor genera- 
ții de constructori ai socialis
mului.

La această aniversare, adre
sez comandanților de unități 
pionierești, cadrelor didactice, 
activiștilor îndemnul de a 
munci și învăța cu aceeași pa
siune și spirit de răspundere 
pentru a face din tinerele x lă
stare ale patriei — făuritori de 
nădejde ai socialismului și co
munismului pe pămîntul Româ
niei, oameni de tip nou, ani
mați de principiile eticii parti
dului comunist, de concepția 
materialist-dialectică despre 
lume și viață a clasei munci
toare, de ideile internaționalis
mului socialist, ale solidarității 
cu forțele revoluționare, înain
tate de pretutindeni care lupta 
pentru viitorul luminos al ome
nirii. Nu poate exista satisfac
ție mai mare pentru dascăli, 
pentru activiștii organizației 
pionierești, pentru întreaga 
noastră societate ca aceea de a 
asigura viitorului țării o gene
rație hotărîtă să lupte fără 
preget pentru propășirea Româ
niei socialiste.

Este o îndatorire de onoare a 
tuturor celor care răspund de

educarea tinerelului, de a i 
fia copiilor sentimentul i 
al patriotismului socialist, 
siunea pentru cunoașterea 
dîțiilor eroice din istoria 
triei, a tezaurului științei și 
turii naționale, năzuința 
a-și aduce contribuția la 
bogățirea operei create de 
intași, ajutindu-i totodată 
urmeze exemplul de curaj 
abnegație al comuniștilor 
munofl pentru binele poporului, 
pentru progresul societății.

Mă adresez vouă, sutelor de W 
mii de purtători ai cravatelor 
roșii, tuturor copiilor tării, che- 
mîndu-vă să vă dedicați cu 
toata ființa voa.tră, cu» lot pa
tosul tinereții studiului pentru 
însușirea comorilor științei și A 
artei, a tot ce a creat mai de * 
preț omenirea de-a lungul seco
lelor, a marilor cuceriri ale A 
cunoașterii contemporane. Nu- “ 
mai prcgatîndu-vă temeinic de 
pe băncile școlii veți putea pre
lua și duce cu succes înainte 
făclia progresului material și 
spiritual a] României socia
liste, veți putea desăvârși țelu
rile cărora își consacră astăzi 
forțele și energia întregul no
stru popor.

In fața tineretului, a între* 
gului popor se deschid perspec
tive însuflcțitoare ; Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român va trasa noi jaloane pe 
drumul dezvoltării forțelor de 
producție, înfloririi vieții spi
rituale, adincirii democrației so
cialiste, afirmării 
a personalității 
manifestarea energiilor ( 
toare ale tinerei generații, 
întregului popor.

îmi exprim convingerea 
Organizația Pionierilor, cadrele 
didactice care conduc și îndru
mă nemijlocit activitatea unită
ților pionierești, intelectualita
tea, toți cei chemați să partici
pe la educația copiilor nu vor 
precupeți nici un efort în opera 
de formare a unui tineret demn 
de epoca in care trăim, de 
destinul măreț al patriei noa
stre socialiste, capabil să înde
plinească înalta sarcină încre
dințată de partid de a asigura 
progresul continuu al țării, 
triumful idealurilor comunismu
lui în România.

insu- 
nobil W 

pa
tra- 
pa- 

cul- 
de 

im- £ 
îna- 

i să

in

multilaterale 
umane, pentru 

crea- 
ale

ci

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

S-4 încheiat construcția 
halei principale, în suprafață 
de 9 1C0 mp, a noii oțelării 
electrice de la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara. 
Concomitent, s-a terminat 
montajul părții metalice a 
primului cuptor de 50 tone 
și a fost pusă în funcțiune 
stația de acționare hidraulică 
a acestuia. Se apropie de 
sfirșit și montajul celui de-al 
doiica cuptor de aceeași ca
pacitate. Noua oțelărie, care 
urmează să fie pusă in func
țiune în trimestrul următor, 
va asigura o creștere de a- 
proximativ 2,5 ori a produc
ției de oțeluri speciale elabo
rate la Combinatul din Hu
nedoara.

VARA

Ca un fir roșu străbate Tezele 
și proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român ideea afirmării 
nestingherite a personalității u- 
mane, deziderat secular al mari
lor umaniști. ,-Cind vom fi liberi 
gi uniți, spunea pe la începutul 
veacului uostru Nicolae Iorga, nu 
ne rămîne decît să demonstrăm 
ce energii uriașe și ce gîndire 
creatoare există în sinul poporu
lui nostru". Recentele documente, 
a căror însemnătate va fi cu si
guranța consemnată de istorie, 
reprezintă o strălucită pledoarie 
și un nobil îndemn pentru îmbo
gățirea epocii noastre cu ideile și 
faptele contemporane, cu spiri
tualitatea vremii pe care o trăim, 
în condițiile construcției socialiste. 
Noi nu putem continuînd pe 
înaintași, să-i repetăm căci con
tinuitatea presupune neapărat 
creație, nu ne putem complace 
în ipostaza de epigoni sterili care 
trăiesc pe seama gîndirii celor 
dinaintea lor. Fiecare epocă fl

fiecare generație se definește șt 
râmîne în istorie prin contribuția 
proprie care clădește, de secole» 
marele tezaur al gîndiru umane. 
O generație sterilă, rida de idei 
proprii, este un semn indubitabil 
de decadența, de impas al inte
ligenței întîlnite doar în epocile 
de criză sau de inchiziție. Socia
lismul creînd o lume noua, pe 
cele mai multiple planuri : econo
mic, social, etic etc. oferă cel 
mai larg cîmp de inițiativă de 
promovare și afirmare a valorilor 
și personalităților autentice. Cei 
care cred că memorarea sau re
petarea unor teze ale lui Marx 
apărute cu un secol în urmă este 
o dovadă a fidelității față de 
marxism, scutindu-i de etorturile 
aplicării marxismului în condițiile 
actuale se înșeală profund. Mar
xismul rpigonic este o contradic
ție în termeni, pentru că prin de
finiție marxismul implică o ati
tudine $i o gîndire creatoare, dia-

(Continuare în pag. a 111-a]

DE ADA LA
PORȚILE DE FIER «v>

9
Bărbatul voinic cu bustul gol, 

cu fruntea plecată sub dogoarea 
A amiezii — parcă și mai puternic 

aici pe planșeul înalt al podului 
de Ecluză-aval — stă într-o 
contemplare de la care nu-1 dis
trage deloc forfota celor 30 de 
fierari-betoniști din jur. Privește 
sever marele covor metalic care 
i se desfășoară sub picioare și 

• într-un tîrziu exclamă cu voce 
baritonală :

— Frumos !
® Are dreptate- Această podea 

țesută din fire de fier, într-un 
_ desen complicat numit „armî- 

W tura deasă", e intr-adevăr fru
moasă. Urzeala de metal negru 

• desenează motive geometrice de 
o rigoare perfectă în ritmuri le- 
velatoarc, care s-ar putea pro- 

• pune spre exegeza criticilor de 
artă preocupați de structurile 
sculpturii moderne. . Gheorghe 

A Grigore. șeful brigăzii de fierari- 
betoniști, de la Baraj, țese ase
menea ..covoare" de mai bine 

A de 18 ani. iar de doi ani de cînd 
w lucrează la Porțile de Fier, bri

gada lui e chemată în toate 
A locurile unde se cere efectuarea 

unor armături complicate, lu
crări de adevărată virtuozitate 
tehnică. De aceea, șefii de for
mații liane Flonescu, Constantin 
Popescu, Satin Mărăcine, Petre 
Condeescu și Sever Brîndușoiu, 
adunați acum în jurul lui Gheor- 
ghe Grigore, ca un fel de stat 

W major, auzind exclamația de mai

oi /utourtî,

IN CINCINAL
spre cei 

care mi
la finisa- 
— acest

sus. își bombează piepturile și 
zîmbesc semnificativ 
30 de fierari-betoniști 
gălesc cu gesturi iuți 
rea „covorului". Șeful
șef care lucrează fier-betoane 
de la vîrsta de 10 ani $i care nu 
se lasă încintat cu una cu două 
— a zis că s-a făcut o treabă 
frumoasa ’

— Și cînd te gindești că toată 
minunăția asta se îngroapă în 
beton ! Nu o mai vede nimeni ! 
Nu mai știe nimeni ce frumusețe 
se ascunde în blocul de ciment!...

Ceea ce na se vede !
Proiectată în lumina tulbură

toare a meditației lui Gheorgbe

Grigore, munca fierar-betoniș- 
tilor — activitate esențială la 
Porțile de Fier, fabuloasă prin 
parametrii cifrici și spectaculoa
să prin modalitățile tehnice — 
capătă valoare de simbol. Căci 
dincolo de ceea ce se vede pe 
acest mare front de luptă al in
dustriei României socialiste, din
colo de uriașele structuri de pia
tră și metal, de curba severă pe 
care a făcut-o Dunărea supusă, 
de drumul de fier săgetat prin 
o sută de tuneluri și viaducte, 
de orașul mutat în întregime pe

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a

30 000 de pionieri, intr-o impresionantă ecocare istorică intitulată „Slacă eroilor patriei' 
Foto : C. CIOBOATA

(Cilifi relatarea desfășurării Zilei pionierilor în pag. a ll-a)

„Un climat prielnic 
dezbaterii"

La Snagov, printre participanțil la „Masa 

rotunda" pe tema „Tineretul 
și securitatea europeana"

Un Snagov generos în etalarea 
frumuseților sale oferă o ambian
tă propice dezbaterii tinerești 
despre Europa. In această dumi 
nică, dornică să certifice prezen
ța verii, participanții la „Masa 
rotundă" organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist au realizat 
primele contacte, începutul unui 
schimb de păreri ce permite o 
examinare realistă a problemelor 
tinerei generații a continentului, 
în timp ce pe aeroportul Bănoa
sa și pe peronul Gării de Nord 
sînt salutate delegațiile care con
tinuă sa sosească, la Snagov re
prezentanți ai organizațiilor de 
tineret din diferite țări prefațea
ză viitoarele dezbateri prin con
tacte directe bi și multilaterale. 
Sînt întâlniri spontane- uneori 
chiar pe aleile parcului sau pe 
malul lacului, dar de la frazele

de început, obișnuite în aseme
nea împrejurări, se avansează că
tre probleme ce preocupă tine
retul european. Rigiditățile pro
tocolare lipsesc : discuțiile se 
poartă sincer, deschis, fără reți
nere. Ziua aceasta dedicată cu
noașterii reciproce îi apropie pe 
participant, contribuie la crearea 
unei atmosfere prietenești în care 
dezbaterea pe temele majore să 
se desfășoare sub semnul căutării 
în comun a punctelor de con
tact, a elementelor ce evidenția
ză aspirații identice.

Firește, programul zilei nu s-a 
limitat la discuții, ci a cuprins 
excursii — mulți participant se 
găsesc pentru prima oară în 
România — la București și pe

ELGEMU OBREA
(Continuare în pag. a IV-a)
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Țara a găzduit ieri o mare 
sărbătoare pionierească, sărbătoa
re care a fost exact cum s-a pro
mis. Nu s-a făcut economie de 
inițiativă, fantezie, entuziasm țt 
voie bună.

De fapt, duminică a însemnai 
finalul unei activități pionierești 
continui, a adus la „scena deschi- 
s<T a tuturor festivităților de an
ticipație, o carte de onoare oma
gială, alcătuită din tot ceea ce a 
putut cuprinde o zi de sărbătoare 
— dar pionieresc celei mai tinere 
organizații — prin vârsta mem
brilor săi — ajunsă la acea etapă 
a maturității pe care o semni
fică 20 de ani de activitate.

jr ncă de sîmbătă am primii 
/ invitații deosebite. Intr-o 

prestigioasă sală de ei- 
pozîții, care găzduiește de obi
cei evenimente remarcabile ale 
artei plastice — sala Dalles — 
am avut, viu, imaginea preocu
părilor unui număr extrem de 
mare de copii. O expoziție de 
artă plastică și artă fotografică, 
cu participare internațională, ne 
incintă dincolo de cercetarea ei 
cu ochiul specialistului. Din zece 
mii de lucrări alese din alte câ
teva zeci de mii din întreaga 
țară, au fost selectate 600, cita 
au putut fi găzduite In sala ex
poziției. Șase sute da școlari ți 
pionieri, începători în ale artei, 
ne povestesc, în imagini, culoa
re și fotografie, despre însoți
torii copilăriei lor. în același 
limbaj, aceleași povești, expri
mate (ntr-o manieră personală, 
potrivită talentului și gradului de 
măiestrie atins, ne vorbesc ți 
pionierii bucureșteni a căror ex
poziție s-a deschis fn sălile de 
marmură ale palatului copilăriei 
lor.

Duminică n-am putut zăbovi 
prea mult cu somnul, 
ne-au sculat pionierii cu 

trompetele și tobele, cu cîntecela 
ți voioșia lor. Dar larma aceasta, 

VÎRSTA LUMINOASĂ
(Urniart din pag. I)

partidului, sporindu-și forța 
educativă, clarificindu-și prin
cipiile de organizare și Îmbu
nătățind metodele de activita
te. an tren ind peste 100 000 de 
cadre didactice pas^-nata ți 
pricepute in îndrumarea acti
vităților pionierești Mișuni* 
preconizate de partid au dus 
la sporirea rolului școl i ș: al 
familiei In educarea comunis
tă a copiilor, la Întărirea legă
turii djntre școală, familie și 
organizația de pionieri, la a- 
pariția a numeroase inițiative 
din partea cetățenilor, a părin
ților, inițiative utile procesu
lui educativ. Pe baza indica
țiilor partidului, metodele ști
ințifice moderne sînt tot mai 
mult folosite la cunoașterea 
specificului activităților edu
cative în rindul copiilor, la 
găsirea formelor celor mai po
trivite de organizare a activi
tăților pionierești.

înființată cu douăzeci de ani 
fn urmă, Organizația Pionieri
lor a constituit unul dintre 
centrele de atenție spre care 
s-au îndreptat și se îndreaptă 
preocupările Uniunii Tineretu
lui Comunist, dintre purtătorii 
cravatelor roșii ridicindu-șe 
fără încetare tinerii care vor 
spori rîndurile uteciștilor. Pre
țuind, pe anumite trepte de 
vîrstă, ștafeta răspunderilor ia 
educația comunistă a generați
ei tinere încredințată de 
partid. Uniunea Tineretului 
Comunist, este intr-o mare 
măsură preocupată de conți
nutul, inițiativele, metodele, 
formele și experiența educati
vă aparținînd Organizației 
Pionierilor pentru a putea asi
gura un efect de continuitate 
trăsăturilor morale cultivate 
în anii pionieriei. pentru a 
putea adinei și îmbogăți spiri
tul de generozitate, pasiunea 
pentru muncă, spiritul de de
votament, înaltele aspirații u- 
mane. Prin activității® educa
tive desfășurate, împreună cu 
Organizația Pianierilcr, Uniu
nea Tineretului Comunist iși

FESTIVALUL EEIIUIKAS
AL C1NEAMATORILOR

La Cluj s-a desfășurat ieri, 
una din fazele inter-județene 
ale Festivalului național al ci- 
neamatorilor la care au parti
cipat reprezentanți ai județelor 
Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, 
Maramureș, Satu Mare, prezen- 
tînd peste 35 de filme — de 
scurt metraj, documentare, 
desene animate, cartoane decu-

LA CONSTANTA. S-A ÎNCHEIAT 
..SAPTĂMlNA TEATRELOR DE PĂPUȘI"
La Constanța s-a încheiat du

minică ..Săptămîna teatrelor de 
păpuși". Ediția din acest an a 
reunit pe scenă colectivele a 
zece teatre de păpuși din tară, 
care au susținut peste 40 de 
spectacole după lucrări origi
nale. in cadrul cărora au fost 
reprezentate în stiluri și moda
lități diferite personaje bine
cunoscute create de M. Emines- 
cu, V. Alecsandrl sau P. Ispl- 

evident, nu ne supără niciodată, 
dimpotrivă, ne emoționează, ne 
cheamă să poposim ți să-i pri
vim. De data aceasta, din mai 
multe puncte ale Capitalei au 
plecat, intr-o impresionantă pa
radă pionierească, 30000 de pio
nieri. Se îndreptau spre Monu
mentul Eroilor Patriei. Aici, ală
turi de pionieri, au venit mii do 
oameni ai muncii.

Oaspeți dragi, conducători M 
partidului și statului sînt salutați 
cu îndelungi ovații p urale. Sinf 
prezenți tovarășii Emil Rodnaraș, 
Chivu Stoica, Virgil Trafin, Uie 
Verdeț. Leonte Rău tu. Mihai 
Gere, Dumitru Popa.

La sărbătoarea pionierilor ro
mâni au participat, de asomenea, 
acad. Stefan Bălan, ministrul in- 
vdțiminiului. Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C-, mi
nistru pen tu problemele tinere
tului, membri ® cofidaraaM Mi
nisterului învdțăminiuiui. Uniu
nii Tineretului Comunist fi Con
siliului Național ai Organizației 
Pionierilor, reprezentanți ai orga
nizațiilor locale de partid p de 
stat, conducători ai unor mctitii- 
ții centrala ți organizații obștești, 
generali ți ofițeri superiori.

Erau de față delegații ele or
ganizațiilor de pionieri âsn Bfak 
garia, Cehoslovacia, lugorio&a, 
R. D. Germană, Polonia, Ungaria 
ți Uniunea ^odsiici, prore— p 
Tibor Lakatos, secretar gassarei 
al Comitetului iniemațunml ei 
organizațiilor de copil p hMrrt

Președintele Nabo
nai al Oreanizației Pionienlar, 
Virgiliu Rndulian, e tmaunais pio
nierilor țării salutul orEiBWXir*' 
$i, timp de două ceasuri, furi-a 
impresionantă rcocart ■sfurwi. 
intitulată „Slavă eroilor patriei", 
ne-au deschis filele istoriei — is
toriei patriei, a popondtsi, istone 
de luptă a partidului, fda Mapra 
cărora ei se apleacă cu adind 
pioșenie ți respect. De riua far,

Wnirt

copilului, adoles- 
poate fi „apărată-

if »• r? •
de artă monumen-

ra fi fa

nemu

aduc® aportul la îndeplinirea 
unei misiuni de mare cinste 
încredințată de partid, la cul
tivarea scr.’.imentalor de în
frățire cu Întreaga umasnate 
muncitoare și totoda'A ia clz- 
vo 1 tarea respertaj u.
poporul cărjfiA L *

fază •>

In -n— «Apt 
ra a țâra. pmiftaarMta !s Ita» 
■He CC PCJ», 
tul de Direrrive il* 
sul tu al X-iea 
care rețwer nîă 
genaraiuie pfani 
lă a propnlior 
însuți al vuio 
Tinmcuhu C 
organ,riuifa sale fa 
din carUETR. jria r*si 
încredințată nrtucr < 
lor 
pa’.e și jadctfM a» l 
sprijini in roniBjrf-

lor. va coâaboo str *s r- - 
tățile de c\i
danții de unități țî irtaiux-- 
tc. pentrj a tace 
piu patne*. să fw wntal 
pregAfați pearru smU. 
cîndu-se la ■
mtsiuni ce le mai âe a *k- 
gura prccrckJ 

mai departe r 
porului în opera ce eoxfă: 
a Mk?jdismului cwm
mulai.

Ce iar peste un tn; .MM 
S Jte de mii de puMu* *- 
ti tec is ii. Comitetul 
Uniunii Tineri Jci G» 
întregul tineret rracân ie a^e- 
seaxi cu prilejul refai de a 
XX-a aniw^rsări a Orgaebeati- 
e; Pionierilor, un caud 
urări de noi ș: importante st>?- 
cese în activitatea «coUri «i 
pionierească. să crnni fu 
dețnni fi cutezători >• patriei, 
gata orie in d să-s: aducă con
tribuția la înfipturile po
porului. pentru viitorul lumi- 
nos al României socialiste.

pate etc_, filme realizate de ei- 
necluburile : «Cimentul- ți
„Sticla" din Turda, Casa stu
denților din Cluj, „Viitorul- 
Oradea. „Industria Sîrmiî" Cîm- 
pia Turziî, „Crîstal-film- — 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Marc, Clubul „0 Mai- 
Carei $i clubul sindical jude
țean Bistrița Nlsăud.

T. S.

rescu și piese inspirate din fol
clorul românesc și al altor po
poare.

Cu prilejul acestei manifes
tări. în holul Teatrului de pă
puși din Constanta a fost des
chisă o interesantă expoziție de 
scenografie, cuprinzînd păpuși, 
schițe de decor, costume, foto
grafii și afișe, la care și-au dat 
concursul valoroși pictori sceno
grafi. 

a aniversării organizației ți, an
ticipat, pentru sărbătoarea Elibe
rării țării fi al X-lea Congres al 
partidului, au găsit potrivit id 
reamintească, prin mijlocirea u- 
nui montaj literar- artistic, mo
mentele istorice importante care 
au înscris file nemuritoare in via
ța poporului nostru, si rememo
reze simbolic drumul parcurs de 
țară până in zilele da astăzi, ale 
tinereții aafa, galele socialismu
lui.

Sub faldurile tricolorului flu
turând pe catarg, pionierii expri
mau încă a dată cit de adhscă 
le este recunoștința țață de cei 
care vagheaxă fa prezentul ți rci- 
torul lor, cit da puternic le este 
legământul de a mrdța, de a se 
presări tcwaiic, ața cum wad 
birtriM-a/ raU adrnrt lor, copii
lor țării, fa acsMtMrra lacamhM- 
ha NICOLAE CEAUSESCU că
tre Orșem-sția Fnmn'v, fa mn- 
cerpmea eceetem

L. L.

LA REVEDERE, ȘCOALĂ!

F «te

Dwrittefa yriirfiJ— 
coMcrata fascia* iafcrfui «I 
«om legt a tar âtăMiatxJaa. 
Ffaaăi far au rtri-
băriat acest m cat dariața ți e- 
ioriai da ad haaisza ca ua 
bdrij pe potnca qUțiinlor.

Mtă-i fa sără acestui bilanț, 
adatciad muhotda la iacăfă- 
tură, ca ți iarieaga acticitaie 
țtoiard |i exțnțcolard, omagiu 
calat două mari ac eni menta 
din caața țării — Congresul 
ai X-lea al partidului ți ani- 
cenarea unui sfert de veac da 
La Eliberare.

Urmează vacanța, cu frumu- 
sețUă ai, acea parte a anului 
școlar care are în orarul său 
tabere, drumeții ți excursii, 
cluburi ți lecturi întinse, odih
nă ți recreere pentru... un vii
tor an școlar. Programele va
canței rint deja cunoscute ; ne 
rdmina să la urăm elevilor 
„vacanță plăcută"* ți să la pro
mitem că, așa cum ț-am înso
țit, pretutindeni, pe parcursul 
anului școlar „țtnîndu-la pum
nii etrinți** la teza și concursuri, 
H vom însoți ți in vacanță, îm- 
părtășindu-la toata bucuriile.

SCiNTEIA TINERETULUI

OMAGIU LUI
EMINESCU

Duminică, cu prilejul împlini
rii a 80 de ani de la moartea lu
ceafărului poeziei românești, Mi
hai Eminescu, la cimitirul Belu 
din Capitală a avut loc o ma
nifestare omagială. Au participat 
scriitori, alți oameni de cultură 
și artă, un numeros o ihl»r Au 
fost depuse coroane df flori din 
partea Uniunii scriitorilor și Co
mitetului județean Botoșani pen
tru cultură și artă.

Prof. univ. Alexandru Piru, în 
numele conducerii Uniunii scrii
torilor și prof. Ion Damian din 
partea țăranilor din Ipotesti și 
ai IneaifaMrîlnr jndețnlm Boto
șani an rostit cuvinte omagiale.

Membri ai cenacltilui literal 
.George Brcgvu" au rostit ver
suri inrhînatn lui Eminescu.

♦
Ehiminiră s-an fncbnat la Iași 

ma*xdestănfa daa cadrai Zileloi 
Emnaca Dinânența. In sala 
Tratrufai de stai, *“■ ținut con- 
curral jCrnr șrie, rfșbgă", pe 
tna .I^eaafîrai porni rornă- 
nesri-, or^mz^ da lidiatairri-

MAe FnuFiru. ta fata

• NOAPTEA
Patna — 12 : _ , _ . .• bTRĂIN tN CASA:
— 1.15 ; 1L3S ; 14 ; 16.28 
Festival — Atf ; 11.11 :
II. 31 ; - “
IJ. 45 :
a LA DOLCE VITA : Luceafărul
- 8 38 ; 1] ; 16.45 ; 20.
• NEtMBLlNZITA ANGELICA J
București — S ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
IS ; 2L Feroviar — 8,45 ; li ; 13,15 ;
15, M ; 17,45 ; 20, Excelsior — 9,45 ; 
12 ; 14.15 ; 11,31 ; H,45 ; 21, Melo
dia — 8 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
tt.38. Modern — 1,38 ; 11,45 ; II ;
16, M ; 14,45 ; 21, Flamura — I ; 
ll.M ; 12,M ; 14,38 ; 16,30 ; ta 3o ; 
38,38
• IN UMBRA COLTULUI : Victo
ria — 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
28.38.
■ ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : central — • ; 11 ; 13 ; 1T ; 
19 ; 21.
• ÎNCOTRO, OMULE? (ambele 
serii) : Lumina — 0,30—15,45 în 
continuare ; 19,30.
• A TRAI PENTRU A TRAI 1 
Doina — 12 ; 15 ; 18 ; 20,45
• ECLIPSA : Union — 15 ; 17.46 ; 
20,36.
a COSTUMUL DE CEREMONIE 
ROMANESC, LEGENDA CIOClR- 
LIEI, MUZEUL ZAMBACCIAN. 
NICOLAE KIRCULESCU, SCOAR
ȚE POPULARE, SUITA BĂNĂ
ȚEANĂ : Timpuri Noi — 8—21 tn 
continuare.
• PRINȚUL NEGRU : Grivița — 
fi ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 16,15 ; 20,so, 
Floreasca — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; II ;
10,15 ; 20,30, Aurora — 8,30 ; 12 ; 18 ;
17,30 ; 20, Tomis — 0—15,45 în con
tinuare ; 18,15.
• ASASINATUL 1-A COMIB 

GENERALILOR : 
Mj 11_: 21-

Republica 
10 45 ; 21, 

xi — ®,«s ; ii,ia ; 15,30 ; 16 ; 
XL Favorit — 3.45 ; 11,45 ; 
U ; 13.15 ; 2S.N.

bustului poetului, un numeros 
public a participat la up recita] 
de poezie susținut de actori ai 
teatrului local.

Seara a fost prezentat un 
spectacol omagial la care și-au 
dat concursul artiști de prestigiu 
de la Opera Română din Bucu
rești, corpul de balet al Operei 
de stat din Iași, actori ai Tea
trului Național „Vasile Alexan
dri* din Iași și actori ai teatru
lui botoșenean.

(Agerpres)

Comitetul județean pentru 
cultura și artă în colaborare cu 
filiala Satu Mare a societății de 
științe filologice, au organizat în 
sala de festivități a liceului 
Mihai Eminescu un simpozion 
comemorativ. în continuarea sim
pozionului m avut loc un aplau
dat recital de poezie eminescia
nă. In încheiere s-a prezentat 
dramatizarea Luceafărului în in
terpretarea unui grup de elevi de 
la liceul din localitate, 
poartă numele lui Mihai
BCSCU.

care 
Emi-

V. M.

* * \r»«
mawa
C1M R X-4

LUNI: Inlrățirea — 13.15; 17.43; 
za.
• LOVITURA PUTERNICA : Bu- 
zești 15.M ; 13.
• VIȚELUL DE AUR (ambele se
ni) : Dacia — S—33,15 In conti
nuare.
• TARZAN. OMUL JUNGLEI : 
Buceai — 8 : 11 15 ; 13,31 ; 16; 11,15, 
Vol^a — S,33—16 fn continuare ;
18.15 ; 21.33. Giulesti — 15,38 ; 18 ; 
20,33, Miorița — 3.31 ; 11.45 ; 14 ;
16.15 ; 16,36 ; 31.45.
• RISCURILE MESERIEI i Uni
rea — 15.33.
• FALSTAFF s Unirea — II.
• PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI : Lira — 15,31 ; II. Flacăra
— I6.M ; ikj»• călugăriță și comisa
rul ; Flacâra — II.
• PIPELE : Drumul Sirii — li |
17.30 ; 20.
• VERA CRUZ : Ferentari — 
15,36 : 18.36.
• LA EST DE EDEN i Cotroceni
— 15,30 : 18 ; 21,15.
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART : Pacea — 15,45 ; 18 ; 
21,15.
• AM DOUĂ MAME ȘI DOI 
TAȚI : Aria — 1,15—17,31 în conti
nuare ; 10.45.
• PE URMELE ȘOIMULUI : Vii
torul — 15,30 ; 20.30.
• NUMAI O SINGURA VIAȚA : 
Viitorul — 18.
« ALEXANDRU CEL FERICIT 1 
Gloria — fi ; 11,11 ; 13,30 ; II ; 18,15 ;
20.30,
« COMEDIANȚII : Moșilor —
15.30 ; 19.
• RIO BRAVO 1 Popular — 13,30 ; 
18 ; 20,30.
• TATA de FAMILIE : Munca —
— lfl ; lfl.
e FIDEITTATE 5 Munca — 20.
• BECKET : Coamoi — 15,30 ;
18.30.
• NU VOR FI DIVORȚURI : VI- 
tan — iq.30 ; li.

CÎND COPIII DEVIN
PREA REPEDE ADULȚI
Despre arta copiilor, chiar 

atunci cfnd aceștia sînt destul 
de mari, se spune In genere că 
are farmec și o anume ingenui
tate, că este făcută cu talent. 
Desigur aceste trăsături sînt 
în general proprii copilăriei, 
adolescenței. A afirma că o lu
crare de artă este făcută cu 
talent, cu „aplicație" înseamnă, 
nu numai pentru un copil, a o 
subordona unui criteriu de 
apreciere prea lax și labil, a 
încerca s-o definești pornind de 
la ceea ce are ea inconcludent.

Judecind Expoziția națională 
de arte plastice a elevilor din 
licee, școli profesionale și școli 
de specializare postliceală (vai, 
ce titlu lung, didactic și neatră
gător !), din acest punct de ve
dere, putem fi fericiți : avem 
un ocean de talente. Și încă 
cultivate, „lucrate-. Expoziția 
elevilor poate fi, în general 
vorbind o replică la „Saloa
nele- artiștilor adulți, nu numai 
printr-o specializare strictă 
pe genuri (pictură, sculptură, 
grafică unde, timid e drept, dar 
totuși de semnalat, au apărut șl 
tineri artiști afițifti, arte de
corative etc.), ci și prin concor
danță (mai bine zis sincroni
zarea căutată) cu universul și 
căutările artei contemporane. 
Să exultăm oare pentru faptul 
că acești elevi au „auzit" de 
Braque și cubismul analitic, de 
arta fovilor sau de expresionis
mul german, de Chagall, de 
„constructivism-, de „cinetism- 
ori pentru faptul că într-o zi 
ne vor pune în fața chiar a 
unor lucrări ’ "
tală T

Puritatea 
centului, nu t____ __ „ r
prin claustrare, prin false și 
ipocrite precepte ascete, prin 
ignoranță și desigur se poate 
urmări la o foarte tinără gene
rație o deosebită sete de infor
mație, care merge uneori pînă 
la a-^i complica conștient, gra
dat, problemele de cultură, o 
luciditate, a cerebralitate, care 
îmbracă ipostaze de autentică 
gravitate, neașteptat de mature, 
trăsături care se pot distingă 
elocvent în expoziție. Dar ace.it 
fapt ne dă suficiente motive ne 
îngrijorare dud centre întregi 
s-au prezentat programatic nu
mai cu un anumit „gen" de lu
crări, copiind fidel „ultima des- 

a artiștilor maturi 
centru referim 

T^ir.isnar* <j« 

• marele Șarpe : Bahova 
15,30.
• PIPELE : Rahova — J8.
• adio, gringo : Progresul 
15,30.
g APELE PRIMĂVERII i Pro
gresul — 18.
• CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN : Crîngași — 15,30 ; 19,36.

GRĂDINI-CINEMATOGRAF
• STRĂIN IN CASA Stadionul 
Dinamo ; 2«,M, Festival — 51,15.
• LA DOLCE VITA ; Doina —
20.30.• LOVITURA PUTERNICA : Ex
poziția — 20,15, Buzești — 20,15.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI 1 
Bucegi — 20,30.
• RISCURILE MESERIEI S Unirea 
— 20,15.
e PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI : Lira — 20,15.
• PRINȚUL NEGRU t Aurora —
20.30. Tomis — 20,30.
• COMEDIANȚII : Moșilor — 20,30.
« PE PLAJELE LUMII : Arta — 
20,15.
• MARELE ȘARPE î Rfthova —
20.30.
• ADIO, GRINGO : Progresul- 
parc — 20,15.
• NE1MBLINZITA ANGELICA I 
Arenele Libertății — 20,15.

^Tedifre
LUNI, 14 IUNIE ÎMI

Opera Romftnă : CAVALERIA 
RUSTICANA, PAIAȚE, ora 19,30 J 
Teatrul de operetă (la Sala Pala
tului) ! MY FAIR LADY, ora 19,30 ; 
Teatrul Național „Ion Luca Ca-

centuate pentru structuri, pen
tru expresivitatea materiei (pic
tură cu nisip etc.). Ca să nu 
mai vorbim de o anumită cate
gorie de expozanți bucureșteni 
care au învățat (mai degrabă, 
credem că au fost învățați) să 
diamuleze perfect genul „naiv". 
Există fn lucrările celor pe 
care i-am citat o căutare încor
data a „stilului", stil care le 
răpește căldura și spontaneita
tea, care le încorsetează fante
zia și personalitatea. Din multe 
lucrări perfect conduse și diri
jate plastic nu poți afla nimia 
despre expozant, cel mult că a 
optat pentru o formulă sau alta, 
și că a rezolvat într-un chip 
sau altul ceea ce fn ultimă ana
liză contează prea puțin. N-am 
aă fiu niciodată prea fneîntat 
în fața unui perfect „exercițiu 
cubist- al ”
tînăr care 
exprime fn 
astăzi 
infinit

In 
mal

unui copil. Orie* 
încearcă 8& aa 
acest gen arc 
față inevitabil 

........... ...... complexe și 
multiple sugestii, de care Intr-o 
formă sau alta se apropie ine
vitabil, și care într-o formă sau 
alta vor contribui la cristaliza
rea personalității sale, dar acest 
dat obiectiv nu trebuie con
fundat cu o dirijare programa
tică de ingerare, nesuficient de
cantată, a tuturor datelor de 
cultură plastică. Toate reproșu
rile (dacă le putem numi ast
fel) se îndreaptă către „specia
liști- și cadre didactice. Erorile 
ne apar în instrucție, fn culti
varea acestor talente, cărora 
avem senzația că li se flutură 
prin fața ochilor un miracol, pe 
care nici cei meniți să li-1 ex
plice nu—1 înțeleg in resorturile 
și semnificațiile sale cele mai 
adinei, cele mai exacte. Recu
noaștem In același timp că în
drumarea elevilor în artă ridică 
una din cele mai dificile și gin
gașe aspecte ale procesului in- 
structiv-edueativ, dar nu pu
tem limita și schematiza acest 
proces, nu-I putem sărăci de 
multiplele sale posibilități și căi 
de realizare numai printr-o 
(trebuie să admitem, cea mai 
comodă) formă de realizare ; a- 
ducerea lor la un numitor co
mun, acela al artiștilor adulțî. 

Să nu ne temem. Copiii vor 
fi în stare s-o facă, dar cu pre
țul sacrificării personalității 
lor, căci odată trecuți prin toata

CARNET MUZICAL

După ce am ascultat cea nuri 
celebră pagină violonistică 
beethoveniană intr-o tălmăcire 
dominată de impurități, am vrut 
să-mi intitulez succintele însem
nări săptămânale „Rezonanțele 
târzii ale banalităților stagiunii*.

Am ascultat însă în partea a 
2-a a concertului Filarmonicii 
bucureștene, Simfonia a Ill-a de 
Saint-Soenj intr-o interpretare 
de o căldură și un suflu roman
tic de-a dreptul cuceritor. Orice 
lipsă de ținută artistică a fost a- 
nulată. Muzica și-a recâștigat 
marile drepturi. Spectatorii re- 
trăiau clipe de vibrație artistică.

Theodor Vavayanis — pentru 
a treia oară oaspetele Filarmo- 

ragiale- (sala Comedia) ; pArin- 
TH TERIBILI» ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandva" (Schitu 
Măgureanu) : MOARTEA LUI 'DANTON, ora 20 ; Teatrul de co
medie (Ia Teatrul de vară Nicolae 
Bălceseu) : OPINIA PUBLICĂ, ora 
20 ; Teatrul Mjc : TANGO, ora 10 
și 20 ; Ansamblul „Perinița" (în 
sala Teatrului ,,C. I. Nottara") : 
PERINIȚA MEA, ora 19.

LUNI, 16 IUNIE 3 963

Limba franceză, 
— Ex-Terra '69

• 17,30 — Buletin de știri « 11,38
— Lumea copiilor : Cutia cu sur
prize * 17,50 — I - 
Lecția «3. « 19,15 —
— emisiune pentru școlari : „Con
strucții ale viitorului" (I) • 18,00
— Cîntă corul ansamblului c'2 
cîntece si dansuri ale M.F.A. Di
rijor • col. Dinu Stelian • 18,30 — 
Telejurnalul de seară « 13,50 — 
Congresul al X-lea al F.C.R. Sec
vențe din marea dezbatere. Buleti
nul meteorologic • 20,10 — Intre 
metronom șl cronometru — emt- 
eiune-concurs. Temele ! Emil Ra- 
coviță ; Joseph Haydn • 21,10 — 
Recitalul cîntărețel sovietice de 
muzică ușoară : Elmira Jerezeva.
• 21,25 — Dedicație prezentului șl 
viitorului. Pe treptele politehnicii.
• 21,35 — Roman-folleton : „Lunga
v.r« fi.rbint«‘‘ (VII) dupA William £ 
Faulkner • 22,36 — Cadran — e- 
mlslune de actualitate Internațio
nali • 13,00 — Criterii. Gong
• 23,25 — Telejurnalul de noapte.

autentică,

fără lndo- 
(dar desi- 

alte expo-

„ismele", va fi foarte greu dacă 
nu imposibil să-și regăsească 
copilăria pierdută — copilăria 
„artistică" 1 — și o dată cu ea 
poezia autentică.

In timp ce «uimiți artitfl 
plastici cultivă o -anume nepă
sare, „jocul" infantil în artă, a- 
cești elevi par foarte rigizi șl 
preocupați, conștienți de ..fina
litatea" pînzelor lor, care bat 
la porțile muzeelor, ale consa
crării. Din aceste motive prefe
răm desenele citorva copii din 
Bolintimil din Vale, fii căror 
arlechinl, peisaje și naturi 
moarte ne evocă o lume mira
culoasă de poezie 
Inimitabilă.

Expoziția cuprinde 
lală lucrări realizate 
gur, mai mult decît 
ziții, actuala expoziție nu se 
cere privită precumpănitor sub 
acest aspect, de aceea am și evi
tat poate să evidențiem nume), 
ea atestă un apreciabil efort 
din partea elevilor, profesori
lor și organizatorilor, dar ea 
trebuie privită drept ceea ce 
este : un fericit prilej de a abor
da problema instrucției în artă, 
de a desfășura un amplu coloc
viu pe una din cele mai com
plexe probleme ale învățămîn- 
tului.

Aș merge pînă acolo Incît aș 
afirma că fără a se deplasa cu 
o iotă Interesul discuției de la 
expoziția ca atare se poate 
vorbi și despre cultura de spe
cialitate a elevilor care- se face 
(insuficient sau mai bine-zls nu 
se face), despre felul cum se 
prezintă majoritatea, media ele
vilor In școli, din acest punct 
de vedere, care dacă nu vor fi 
toți creatori, vor trebui să fie 
în schimb consumatori ai bunu
rilor de artă.

Pe bună dreptate observa cri
ticul de artă Ion Frunzetti fn 
prefața catalogului a& „gustul 
artistic se educă, pofta de artă 
poate fi trezită, stîrnită, culti
vată dar și stinsă".

*

CORNEL RADU <
CONSTANTINEScMr

a) „Expoziția naționala da 
arta plastice a elevilor din 
licee, școli profesionale și 
școli de specializare post
liceală" — Sălile Ateneului 
Român,

«

nicii — este un șef de orchestră 
a cărui prezență la pupitru a- 
testă nu numai o serioasă pregă
tire și o vastă experiență ci ți a- 
tributele unui excepțional tem
perament dirijoral.

Autoritar, riguros, Theodor 
Vavayanis mânuiește cu siguran
ță aparatul orchestral. Puterea de 
înrâurire asupra fiecărui membru 
al orchestrei este maximă. Impu
nătoarea construcție simfonică a 
acut dimensiuni exacte, linii da 
o mare claritate ți precizie. în 
flecare moment era vizibilă a 
concepție limpede asupra liniei 
interpretative. Partitura cu ba
nale momente romantice a reu
șit în interpretarea lui Theodot W- 
Vavayanis să-și recâștige încrede
rea. Dintre „punctele^ de mare 
satisfacție amintim acel al intrării 
orgii (Helmutt Plattner, a cântai 
cu dăruirea obișnuită dintr-un 
recital), jubiloția motivului scher- 
zzando cu rezonanțe berlioziene, 
impetuozitatea temei finala în 
care este glorificată amintirea Itri 
Liszt — căruia ti este
Simfonia.

Theodor Vavayanis 
frecvent admirator al
românești. Acum 10 ani, cu pri
lejul unei alte vizite la Bucu
rești, dirijorul grec ne-a prezen
tat „Dansurile** lui Rogalski cu 
o vivacitate memorabilă.

Acum, Theodor Vavayanis e 
programat o partitură româneas
că ce răsună de altfel, la Bucu
rești drept o primă audiției 
Toccata simfonică de Alexandru 
Pașcanu.

Piesa (versiuni ale ei au fost 
prezentate până acum in orașele ),Q0 j . . .de V de provincie), a fost concepută 
ca un pandant muzical al tind 

4* alte lucrări simfonice care s-a 
bucurat de mult succes In viața 
noastră de concert: „în memo- 

9 riam“, închinată luminoasei a- 
mintiri a eroilor care ți-au dat 

9 viața pentru libertatea țării. Prin 
sacrificiul celor comemorați în 
„In memoriama, au înflorit mu
gurii unei vieți noi, s-au pus ba
zele ritmurilor unei vieți a cărei 
trepidație caută s-o surprindă 
compozitorul în partitura sa.

dedicată

este un 
muzicii

IOSIF SAVA
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hai $-nm mere și acolo, ca am 
fo’ în tată lumea, numai la Porți 
n-am fo’ I...

★
— Coste Ion, dumneata vii că

tre Porțile de Fier tocmai de la... 
Bumbești Livezeni, unde ai învă
țat în 1948 meseria de artificier. 
Ai făcut pînă aici „popasuri" la 
Bicaz, la Stejaru și Vadu. Ia Gîi- 
leni, Bacău și Teliuc... Aici ai 
trecut din 1966 pe la toate locu
rile grele ale excavației. Acum 
ai rotunjit împreună cu cei 90 de 
oameni ai căror secretar de par
tid ești, un milion de metri cubi 
pușcați și excavați... Ești un om 
în toată firea, al casa, copii, 
cîștigi bine, ai faimă, ești deco
rat... Va veni o zi cînd aici, la 
Dunăre, nu va mai fi șantier, ci 
o mare hidrocentrală... Vei fi mai

PORȚILE 
DE FIER
(Urmare din pag. I)

o culma de deal, dincolo de tot 
ceea ce face ca acest peisaj să 
semene cu un monumental ta
blou științifico-fantastic, se afla 
armatura nevăzuta, țesătura ar
monioasă și trainică a marelui 
iâeal colectiv — de dimensiu
nile unei țari — desfășurat de 
partidul comuniștilor aici la 
Dunărea trecerii lui Traian.-.

Ceea ce nu se vede. Ceea ca 
jiu se etalează în mod spectacu
los, dar e prezent în fiecare om 
de aici, la fel de firesc cum sînt 
prezente structurile de metal îu 
jnonolitul betoaneloxl

★
Lucia Dabu are 22 de ani, a 

lucrat ca zugrav la o întreprin
dere din Tr. Severin, de trei luni 
lucrează ca botonist la „Stația de 
mașini” de la Porțile de Fier.

— De ce ai venit Lucia Dabu 
fcici ? Cîștigi mai mult ?

— Nu, dar • mai frumos.
— Cum mai frumos ?
— Nu știu.

♦
Cheorgha Iura, săpător eu clop 

țf leiber a venit la Dunăre toc
mai din Năneștii Sighetului ma- 
nmureșan.

— Ca te-a adus Gheorgho 
Im la Mehedinți P Banii ?

— D'apăi !... Da‘ și oarece cu
riozitate. Atît s-o spus despre 
Porțile de Fier că am zis i No,

în vîrstă... Unde te-ai gîndit să-ți 
găsești de lucru, pe aici pe a- 
proape, în locuri unde ți-ai fă
cut un rost, unde eșu cunoscut ?

— De ce pe aproape ? O sa 
trec iar de pe fluviu, pe nuri- 
Se încep lucrări pe Olt, pe So
meș... De abia aștept 1

•
„Puștiul** Dumitru Măicuță 

din Cârbunești, secretar U.T.C. 
la Șantierul II Porturi, s-a 
calificat ca artificier aici la Du
năre.

— De ce n-ai învățat altă me
serie Mateuță ? Ești absolvent de 
liceu și poți deprinde meserii 
mai grele, mai bănoase...

— Așa e, dar Șantierul avea 
nevoie de artificieri ca da aer I 
Lasă că învăț eu și alte meserii. 
Cel puțin încă 3. Am timp de 
destul. Și abia după ce știu 4 me
serii, mă duc și la facultate.

★
Ion Cicu, ofițer tehnician pe 

nava „Sulina“, a venit la Porțile 
de Fier la propria-i cerere.

— Ce te-a adus Ion Cicu aici, 
unde navigația nu cunoaște 
cursele lungi visate de orice ma
telot ?

— Lucrasem la Oltenița în
treaga instalație electrică a navei 
„SuLina**. .Am vrut să știu cum se 
va comporta produsul meu în 
producție. Am venit, am văzut, 
am rămas 1

Inginerii Condan, Dohre fi 
Cehan sînt oameni tineri, dar răs
pund de sectoare foarte impor
tante (Sectorul energetic de la 
Baraj, montajul de la Ecluză- 
aval, agregatele de la lotul I 
Complex-betoane) și se numără 
printre cei mai activi secretari 
U.T.C. Pot fi găsiți pe fantier la 
orice oră ; dau consultații tehni
ce, reglează producția, țin cursuri 
de calificare, organizează con
sfătuiri, urmăresc comportarea 
tinerilor în viața particulară, co
laborează cu specialiștii străini...

— Tovarăși ingineri, s înteți 
niște oameni tineri. La ora cînd 
voi urcați pe podul Ecluzei, la 
București sau Severin tocmai îți 
încep orchestrele ce muzică 
ușoară ale restaurantelor progra
mele de seară, se ridici cortinele 
teatrelor, începe promenada pe 
bulevarde... nu aveți nostalgia a- 
ceator reali tip ?

— Lucrăm aici de la început, 
dar, sinceri si fim, nu ne-am pui 
niciodată problema asta. Von 
medita asupra ei și vi vom co
munica concluziile, eventual ln- 
tr-un articol...

★

Ceea ce nu se vede !
Ceea ce nu se etalează iner

ție ulei i dar reprezintă de fapt e- 
șer.palul : profilul mral sufle
tesc al oamenilor 17 In a-
ceasfă mare bătălie industrială, 
profil care este — împreună cu 
realizările productive fără prece
dent, dobândite la Porțile de Fier 
ca în atltea locuri din țari — o 
rezultant! a politicii înțelepte de 
înalt n maniera a partidului 
nostru.

..Jntr-o zi, Ui aceste locuri, a- 
cum atît de frămintate, va fi o 
mare liniște în jurul nutri monu
ment industrial de azur ți argint 
Vor fi spații veni și statul, vor 
veni turiști de pe întregul conti
nent să plutească pe lacul de a- 
cumulare... Vor fi în locul celor 
10 000 de constructori de azi, 
cîteva sute de specialiști în ale 
exploatării hidrocentralelor, oa
meni cu program fix, cu timp 
destul pentru teatru, restaurante 
și promenade, oameni ai unui loc 
de muncă ultramodern, eviden
țiind buni» una din izhtazile ma
jore alo orindoirii socialiste.

Și abia atunci ceea ce nu m 
vede acum te va vedea.

Plenitudinar. Căci întreaga 
construcție terminată, va semăna 
cu un uriaș puternic fi cu suflet 
frumos. Să n-ai teamă deci, 
maistre Gheorgha Grigore 1

AFIRMAREA PERSONALITĂȚII
(Urmare dm paf. D

lectică în stare să realizeze mira
colul transformării realității exte
rioare și a sufletului omenesc. Or, 
această transformare nu se poate 
produce dedt pe baza cunoașterii 
și studierii celei mai adinei 
a realității, a variatelor ipostaze 
$1 probleme pe care viața ni la 
pune, zilnic în față, cu atît mai 
mult cu cît în vremea noastră o- 
menirea se dezvoltă lntr-un ritm 
fantastic, imposibil de prevăzut 
Aceasta face ca anchilozarea în 
glndire ci fie mai anacronică de* 
cît orietnd și principial incompa
tibili cu ideea de progrea.

Pentru slujitorii artei ou vin tu
lul, cunoașterea șl aprecierea r»* 
Blitițtt, așa oum ne îndeamnă

partidul reprezintă, to același 
timp, un criteriu al valorificării 
artistice. Cunoașterea adincită a 
vieții înlătură totdeauna riscul 
mimetismului, al contrafaceri toi 
livrești care mizează totdeauna 
personalitatea. Așa-xisele ,-cărți 
din cărți", nu vor duce nici
odată la performantele ar
tistice pe care, firește, once 
scriitor dorește să le ebțină- 
Singurg virtute care cate în stare 
să consacre un scriitor <în afara 
talentului pe carr-l subînțelegem■ 
este capacitatea de investigare și 
interpretare a realității (exterioare 
și interioare) și mai ales a oalei 
contemporana lui. Scriitorii mari 
sînt conștiința vremii lor și, cum 
fiecare epocă trăiește nu numai 
pentru ea, ci fi pentru posterita
te. datoria ce incumbă literaturii

este enormă. Evident, și posteri
tatea poate depune minune pen
tru noi, pentru ’Temea noastră 
cu dramele ei răscohi jare și cu 
izhinzde sublime. Iremediabil 
fată deponția celor ce vor urma 
va fi meempleta. în orice cai 
hpsită de vibrația intensă pe cart 
numai trăirea directă 1-c poate 
imprima. Eate aceasta, poate, cea 
mai nobdă îndatorire a scruiori- 
tor vremii noastre, martori la naș
terea, din temehi. a «mei lumi la 
care să p rezid ere. mai mult ca 
totdeauna, priuapule de achitate 
și justiția. In acest seni recentele 
documente elaborate de partidul 
nostru eaastituia a sumă da ne
prețuite reflecții și un nou impuls 
în direcția afirmării parsoaahtățu 
umana.

SĂRBĂTORIREA 
ZILEI AVIAȚIEI

Duminică au avut loc în Ca
pitală și în țară manifestări 
consacrate Zilei Aviației Repu
blicii Socialiste România.

Ea Monumentul Eroilor Ae
rului din București au fost de
puse coroane de flori din partea 
Ministerului Forțelor Armate, 
întreprinderii de transporturi 
aeriene T.A.R.O.M., Federației 
Române de Aviație și a genera
lilor de aviație în rezervă. So
lemnitatea s-a Încheiat prin de
filarea gărzii de onoare.

In aceeași zl, la cimitirul Belu 
au fost depuse coroane de flori 
la mormintele lui Traian Vuia, 
Aurel Vlaicu și al căpitanului 
Gheorgha Bănciulescu, primul 
pilot din Istoria aviației mon
diale, care a zburat avînd pro
teze la ambele picioare.

★
Tradiționala sărbătoare a 

rlpllor" românești a prilejuit și 
în acest an In unitățile forțelor 
armate ample manifestări. La 
cluburile ostășești și casele ar
matei au avut Ioc expuneri, 
■impozloane, întîlnirl cu vete
rani ai aviației românești, pre

cum și bogate programe artisti
ce. Au fost organizate, de ase
menea, întllnîri ale oamenilor 
muncii și ale tineretului cu pi- 
loți militari care le-au vorbit 
acestora despre frumusețea pro
fesiunii da aviator.

ă
în satul natal al Iul Aurel 

Vlaicu, care-i poartă numele, a 
avut Ioc a manifestare cultu- 
ral-artistlcă organizată în cin
stea memoriei pionierului avia
ției românești. în cursul dimi
neții, oameni ai munaii și elevi 
au depus jerbe de flori la bustul 
lui Aurel Vlaicu de lingă casa 
părintească. Ofițerul Constantin 
Pintllescu a vorbit despre viața 
și activitatea inginerului avia
tor Aurel Vlaicu și despra sem
nificația Zilei Aviației.

ăr
La Bănești, localitate d« lingă 

Cîmpina, unde Aurel Vlaicu s-a 
prăbușit eu avionul a avut loc 
o solemnitate Ia Monumentul 
pionierului aviației românești.

Cu acest prilej s-au depus co
roane de flori.

AGENDĂ
Delegația tineretului liber aus

triac (F.O.J.) condusă de Franz 
Milovasch, lecretar al C.C. al 
F-O-J-, a fost pornită sîmbătă de 
tovarășii Ion Popescu și Gheor- 
ghe Stoica, secretari ai C.C. al 
U.T.C. La primire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat Sep- 
timiu Todea. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

★

Duminică la amiază, Lucjan 
Motyka, ministrul culturii și artei 
din R.P. Polonă, care a făcut a 
vizită în țara noastră la invitația 
președintelui Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, oaspetele a fost condus de 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, de 
membri al conducerii C.S.C.A.

A fost prezent Jan Brudzynski, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Polone Ia București.

(Agerprea)

• UTA - CAMPIOANĂ • AU RETROGRADAT: VAGONUL Șl PROGRESUL
• VOR JUCA ÎN „A“: C. F. R. CLUJ Șl STEAGUL ROȘU BRAȘOV

TITLUL A TRECUT MUNȚII
țara unda l tsrcodușels fac viața 
frumoasă. L-tioi sfătuit să ab
țină. cu Teațcâ nu ftii nici o 
dată iniotru o apucă. P.fitul e 
chiriașul grăbit din balada lui 
Tupîncar.u. dar aub mina lut 
pină ți Dobrin se adună acasă și, 
cind intră pe teren in foc tn 
guri. Vrem, nu vrem, ad recu- 
nooffem acestui omuleț, aducind 
la înfățișare cu un detectiv par
ticular tda altfel știe absolut tot 
ce se intimplă in eidps oricărui 
jucător din echipa pe cate 0 
conduce < extraordinara iui încre- 
dere in forțele proprii.

In «cori om, fotbalul românesc 
a pdfrum in arena internaționa
lă Vg trebui ai treacă Oceanul 
fi să intre in din Mexic
S itef cmc mi că va izbuti. 
Steaua lui Dumitrache /felicitări 
corsarului 
samentul 
norocului.

ti lumea petrece fi bea fi e ve
selă, uu ^e cuvine să arunci mă
car o singură vorbă in doi peri. 
Prin urmare trec peste rezerve
le mele m ceea ce pricește va
loarea echipei dm Arad fi adre- 
tez anirenonlor fi jucătorilor fe 
hciiănle de rigoare. In ceasul al 
douprezeceiea, U.T^Ă. a pu
terea si forțeze cadența ți să 
urce astfel pe podiumul de o-

AueurațtiuJ a vend ou cala 
trai wMn echipe ale sole in pra
gul aâbi da banchet. Dinamo, 
formația care funuaeoxă naționa
lei cei mai mare numit da ps- 
cĂtoei, plătește, oatpir.d locul se
cund, pentru mdolența manifes
tată tn toamna anadui trecut. Ra
pidul, firi Dutndriu 11 încăpui 
pe ua pai din Spitalul Filaret fi 
apoi la umbra deaai do brad, 
n-avea am ai urce bi vîrful pi
ramidei. Iar Steaua, intrată in 
fază fosforescentă abia cind a-ou 
rupt flode verii, se poate decla
ra foarte madfumiti in pozițM lo
cului A*.

|4 tf Ifin—I prnrre P**”
perul In arcada dntaar Sfaâ'nriri 

stăm Inmmda Hutârtr. a- 
cMi arhapĂ • srinst 
detonai ivrttĂM rudameuiar pi 
cmr-l prectbjă rm» țeade aa^emi 
dm laid de Imrrr o «

tisteiiiâ tn lima tulit, hui paie 
ruu penhu Beldeanu, Grama p 
lauetcu. Dar cu Irei lucăton nu 
te pofi predata nici la o partidă 
de țepiir. «

Un spectacol, aproape nacero- 
timil, ne-a dovedit din nou 
Teafcă. Piticul râmine, deopotri
vă pentru prietenii fi inamicii 
săi, cea mai teribilă figuri din 
lumea antrenorilor. Oricit de rău 
ai vrea si fii cu el (fi unii rinlj

REZULTATE TEHNICE

CluJ — U T.A. î i—2 : 
Craiova — Diaarea

1—> ; Farnl —
1—• : Rap.d —

..v-
Bucurețti t 
Progresul :
Jiul : 3—a : Petrolul — Poli
tehnica : 4—1 : A-S.A. Tg. 
Mureș — F. C. Argeș : •—□ : 
Vagonul — Crișul : 4—2 : 
Steaua — Diaama Bacău : 
1—9.

trebuia sd rg cu ho pi ci Teafcă te 
pricepe ca nsasmi ePul sd scm- 
tă aur fi dm fundul mării. Un 
cunoscut al «uru iau declam ten 
dimmeuță ci, mm repede e du- 
pui si creadă in învierea de apoi 
decit intr-o victone a lui Tetțri 
Ia Tg. Muref. Seara, aceleți om 
iruttinctor cu cotizația Ie zi a 
Progresului s-a țumt că ta cere 
ai fie transferai cu aerrtcud în

Divizia A clasamentul final
1. U. T. AKAD 30 17 4 9 50—27 38
2. DINAMO BUCUREȘTI 30 15 5 10 55—33 35
1 RAPID 30 14 6 10 41—33 34
4. STEAUA 30 14 5 11 50—38 33
5. DINAMO BACAU 30 13 7 10 31—28 33
A JIUL 30 13 5 12 35—32 31

| 7. „U- CRAIOVA 30 14 3 13 45—47 31
| B. „U* CLUJ 30 13 4 13 47—39 30
1 9. FARUL 30 13 3 14 35—43 29
| 10. CRISUL 30 10 8 12 36—33 28
1 11. POLITEHNICA 30 12 4 14 31—42 28
[ 12. F. C. ARGEȘ 30 13 1. 16 38—44 27
| 13. PETROLUL 30 12 3 15 30—41 27

14. A. S. A. TG. MUREȘ 30 12 3 15 32—47 27
15. PROGRESUL 30 9 0 13 30—39 26
16. VAGONUL 30 10 3 16 40—60 23

pentru locul 1 in da- 
goigeterilorl, a eteaua

Divizia B
Rezultate tehnice

SERIA I

Oțelul Galați — Politehnica 
București 2—0 ; Metr om Brașov
— Portul Constanța 3—2 : Cea
hlăul Piatra Neamț — Chimia 
Sucea'a 3—O: Electronica Obor
— Steagul roșu Bratov 5—1 ; 
Flacăra Moreni — Politehnica 
Galați 2—1 ; C F R. Pașcani — 
Poiana Cimpina •—1 : Progre
sul Brăila — Metaidi București 
•—0 ; Gloria Birlad — Dunărea 
Giurgiu 1—0.

SERIA A ll-A

CSAL 
nedaara 
term 

;

Reșița — Metalul 
5—0 : Metalul Tr.
Chimia Rm.

Hu-
Se- 

___ VHcea
2— 1 ; Medicina Cluj — Politeh
nica Timișoara 4—2 ; Industria 
sirmei Cîmpia Turzil — C F.R. 
Arad 1—2; C.S.M. Sibiu - 
C F.H. Cluj 1—1 : C.F.R. Timi
șoara — Gaz metan Mediaș 2—0; 
Olimpia Oradea — A.S. Cugir
3— 0.

Au promovat în divizia A : 
STEAGLL ROȘU BRzXȘOV și 
C.F.R. CLUJ. Au retrogradat în 
divizia C : C.F.R. Pașcani, Elec
tronica Obor, Medicina Cluj și 
Industria sirmei Cimpia Turzii

în „Cupa Națiunilor" la rugbi, România

Avancronica de ieri a ziarului craiovean „înainte" se întitula : 
„Tragem la titlu !“. Crod eă ați înțeles că nu-i vorba despre cei 
mari ci despre ,,Juventiști“.

Și minjii Băniei au tras cu succes la litiu. După un sfert de 
oră conduc pe juventiștli din Ștefan cel Mare cu 3—(J I Apoi a 
început spectacolul. S-a jucat frumos, tehnic, în viteză, „ca Ia 
carte". Bcjșost* mu — rexenît în formația sa după un rodaj de 
două meciuri lingă Oblcmenco — a înscris și al patrulea gol. (Tot 
el semnale și goluiilo unu și doi). Da>cu și Tacoî l-au imirtat. 
Dinamoviștii au rențit și ei două tentative ! deci 6—2 pentru 
Universitatea Craiova, Ca să se instaleze astfel definitiv în fo- 
telîHl de ringul I al campionatului de tineret-rezerve. Tinerilor 
campioni olteni li se cuvin cele mai entuziaste cuvinte de faudă 
pentru cîștigarea merituoasă a acestei curse lungi în care a-4u 
impus prin ambiție, talent, har tehnic, gindire matură și exce
lentă condiție fizică.

Ei, cei pe care numai cn doi ani în urmă, li adunase antrenorul 
Națescu de pe itr&xile Băniei după criteriul „măi copii, cine mai

J u vent iștii
file să j«Bce fatbal an ajnnc axJ «nh bagheta la fel de prl- 
eegată a grofesoreiul Constantin Oțet, aă apună cu mlndrie 
„canplenl Dar iată cine sînt ei : iată notele pe care li le 
acordă antreaerul lor pentru evoluția de-a lungul campiona
tului ' Oprea H. Mierenu 7, \ ișan 7, Țană 9, Ștefan 9, Dragomir 
7, Bilosu 8. Boșnseanu 9, Stănescu 8, Adrian Popescu 9, Stanciu 
7. Bălan 8, Darea I. Tacai 9. Străilă 9, Bărăitan 7.

Un aport deloc de mc lijat l-au avut în echipă din cind In cînd 
yi «i cîțiva de Ia a-nli^ — Fiica, Minei, Deselnicu, și „puștanii*1 
Leaveaaa, Gh. Fapescu, Crăcianescu, Donase, Rădulescu, Nicu- 
țar. Staaeia «I Plcaârel.

Taturer tinerilor hiuucnțl cralovenl a& le adresăm calde felici
tări fi ararea ..la mai mareu !

Acum, conturile fiind încheiate, eă ne vedem de ale noastre. 
In momentul cind transmit aceste rînduri din Craiova, încă nu 
am aliat celelalte rezultate, ceea ce înseamnă că vom publica 
intr-una din zilele următoare clasamentul juventist și comenta
riul lui, cu considerații asupra campionatului de tineret-rezerve. 
Desigur, atenția noastră se \a îndrepta, in continuare, spre 
partidele campionatului balcanic pentru tineret (Sibiu, Rm. 
Vilcea >i București între 22 și 29 iunie). Deck ne vom mai 
Imitai la această rubrică încă înainte de vacanță.

GH. MITROI

filftd lniliijl țl in cel dc-al doilea meu din finala
C. E.‘‘, tolcibaliMii de la steaua

Au ratat marea ocazie
La orele prinzului, ieri, în 

sala Floreasca, în aplauzele pu
blicului, prea puțin numeros 
pentru o „finală" europeană, 
voleibaliștilor de la TSKA So
fia le-a fost înminat Trofeul 
care le conferă titlul de cea mai

Polonia: 40-11

Supremație continentală
Sportul ramânesc și-a îmbo

gățit palmaresul cu un nou 
troleu continental, de dala ■- 
ce*sta la rugbi. Reprezentativa 
noastră, așa cum era de aștep
tat, a învins la un scor cate
goric (scor care putea fi și ™ai 
mare) reprezentativa Poloniei 
eișligind Cupa Națiunilor 
F.IJLA, trofeu care vine să 
confirme >twă o dată valoarea 
rugbiujui românesc pe plan 
internationaJ. Cu tenia că io 
intilnirea de ieri, ultima din 
cadrul ediției a IlI-a. nu am 
avut un adversar cu pretenții 
prea man. selectionabilii noș
tri nu și-au subestimat parte
nerii de întrecere, dar nici nu 
au ferțat jocul. Au dominat 
autoritar in toate comparti
mentele, inițiind șarje specta
culoase. incintînd. prin viteza 
și finețea execuțiilor tehnice, 
eialind, de fapt, clasa înaltă pe 
care o posedă fiecare compo
nent. Demian și Țuțuianu au 
fost de neîntrecut in jocul de 
margine. Fior eseu a deschis 
mereu jocul pe trei sferturi la 
Dragomirescu — Nica — Iri- 
mescu care au zburdat pur și 
simplu pe teren. Dar cel mai 
bun in această partidă a fost 
Rășcanu — care se dovedește 
un Jucător de o mare valoarea 
Cu toată superioritatea ei, n-au 
marcat pină în minutul 12. Ten
tativele de a deschide scorul au 
fost anihilate ia ultima instan
ță de apărarea poloneză. Insă, 
in minutul 12 Rășcanu o face 
să cedeze după un adevărat 
slalom, înscriind primele 
puncte din cele 40 cite vor fi 
administrate pină in final e- 
chipei Poloniei.
puncte au
Rășcanu 6, Irimescu 11. Suciu 
6, Nica 5, Baciu 3. Țutuianu 
3, Wusek 3, pentru România și 
Roguskî 5, Hodura 3, și Osta- 
szewski 3. A arbitrat excelent 
Charles Durand, Franța. Pen
tru noul prestigiu adus sportu
lui românesc sportivii ca și 
antrenorii lor. Al. Teofîlovici 
și T. Ionescu, merită felicl- 
Uri!

CORNEL VALEANU

Celelalte 
fost înscrise de

mai puternică echipă de

itr-»
•1

Foto: C. CIOBOATĂ

I

I
TENIS : LA VALENCIA, 

ROMANIA — SPANIA 4—1 
ÎN „CUPA DAV1S"

jr ’ ^ *<^7 r

Rugbi i Fază la mijlocul terenului

I
I

l

I

Invingind cil scorul de 
echipa Spaniei, selec-

•
ționata de tenis a României 
s-a calificat pentru turul ur
mător al „Cupei Davis“, în 
care va întîlni formația 
V.R.S.S. In ultimele două 
partide de simplu ale meciu
lui de la Valencia, au fost 
înregistrate următoarele re
zultate : Tiriac — Arilla 6—2, 
3—6, 6—2, 6—4 ; Orantes — 
.Mărrnureanu 6—I, 6—1, 6—1.

ILEANA SILAI 
ÎNVINGĂTOARE 
LA BUDAPESTA

• Recordmana României, 
Ileana Silal, a cîștigat pro-

ha de 800 m plat din cadrul 
concursului internațional at
letic de Ia Budapesta. Fa a 
fnst cronometrată cu timpul 
de 2’05’*4 10.
FLORET1STELE NOASTRE PE 
PRIMELE TREI LOCURI IN 

„CUPA JANTY"
• Competiția internaționa

lă feminină de floretă „Cupa 
Janty“ a luat sfîrșit dumi
nică seara, la Paris, cu un 
remarcabil succes al sporti
velor românce, care s-au 
clasat pe primele trei locuri. 
Victoria a revenit tinerei 
Ileana Drîmbă cu 4v—9 tușe,

urmată de Olga Orban-Szaho 
3v—14 tușe și Maria Vicol 
3v—13 tușe. Pe locul 4 s-a 
clasat Rejto (Ungaria) 2v—16 
tușe, iar pe locul următor 
Suzana Ardeleanu cu 2v—17 
tușe.

CANOISTII NOȘTRI 
PE PRIMUL LOC

• In cadrul concursului in
ternațional de caiac-canoe 
de la Budapesta, proba de 
canoe-2 (lfl 000 ni) a revenit 
echipajului Igorov, Suhov 
(România) cu timpul de 
43'24”2/10.

bună și
club de pe continent. Ceremo
nialul a lost oficiat de belgianul 
Max Wasterlein, președintele 
comisiei zonale europene a 
F.I.V. și președintele competi
ției „C.C.E.". Merituoșii sportivi 
bulgari au fost felicitați de ad
versarii lor, în frunte cu antre
norul Tânase Tănase. Ei au cîș
tigat, de justețe, ambele meciuri 
ale finabei (cu 3—0 recent, la 
Sofia și ieri, la Floreasca, cu 
3—2) ne mai fiind nevoie ți de 
un al treilea meci, proiectat, 
așa cum se știe, la Belgrad. 
Iată, deci, că într-o competiție, 
unde eram suverani pe conti
nent — timp de mai mulți ani, 
Rapid apoi Dinamo, s-au dove
dit gazde bune pentru marele 
trofeu — pierdem, vizibil, teren. 
De vreo aoi ani se pare că nici 
Steaua, dar nici celelalte prota
goniste n-au mai evoluat ca 
formulă tactică și stil de joc, ca 
manieră, ca asimilare de ele
mente tehnice noi. Ba, dimpo
trivă. Ieri, Steaua, a proiectat 
un joc cu scheme fixe, un gen 
depășit, scos din arsenalul teh
nic și tactic chiar al unor echi
pe mai modeste. Dar nu numai 
acestea sini minusurile pentru 
care Steaua a pierdut ocazia să 
înscrie în palmaresul său o vic
torie de mare prestigiu. Blocajul 
a funcționat defectuos iar du
blajul a fost ca și inexistent. 
Și în atac s-au făcut foarte 
multe greșeli. Jn schimb oaspe
ții, deși n-au forțat prea mult — 
îi interesa meciul al 
totuși cînd au văzut că 
oferă condiții să nu 
deplasarea pentru a 
tidă, nu s-au sfiit și 
Lor le-a mers jocul 
Punctele forte ale echipei 
pasele scurte, 
tras, blocajul și dublajul, omo
genitatea echipei care dispune 
de cîțiva jucători de clasă : Ka
rov, Simov, Zlatarov, Trcnev.

Arbitrajul, prestat de ceho
slovacii Prielojpi și Fink, a Jost 
bun.

treilea — 
li se 

mai facă 
treia par
au profitat, 
„ca acasă“. 

sînt
cu simulări la

C. VASILE

PRELIMINARIILE 
C. M. DE FOTBAL

• Aproape 45 000 de spec
tatori au urmărit duminică, 
la Sofia, meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele 
Bulgariei și Poloniei, din ca
drul preliminariilor campio
natului mondial. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (2—1).

• Duminică, în prelimina
riile campionatului mondial 
de fotbal, la Copenhaga, e- 
chipa Danemarcei a învins 
cu scorul de 3—2 (2—2) echi
pa Ungariei.

I

I
I

I
I



□ □ □
BALTICE

RIGA 15 — De la trimișii A- 
gerpres, Mircea Moarcaș și Sil- 
v iu Podina : în cursul zilei de 
duminică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția, împreună cu 
membri ai delegației P.C.R. la 
consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și munci
torești și-a continuat scurta că
lătorie în republicile sovietice 
baltice.

Dimineața, după o scurtă ie
șire în largul Golfului Finic, la 
Lordul unei ambarcațiuni, secre
tarul general al C.C. al P.C.R. 
și persoanele care-1 însoțesc au 
uzitat un colhoz pescăresc din 
apropierea capitalei R.S.S. Es
tone. Conducerea colhozului a 
prezentat oaspeților unele din 
secțiile de producție.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe colhoz
nici pentru rezultatele bune ob
ținute și le-a urat noi succese în 
creșterea avutului obștesc și a 
bunăstării tuturor.

La amiază, C.C. al P.C. 
Estonia- Prezidiul Sovietului 
prem al R.S.S. Estone și 
vernul Republicii au oferit 
dejun în cinstea

din 
Su- 
gu- 

4   un
dejun în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a sofiei sale, 
a membrilor delegației P.C.R.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, tovarășii A. P. Veder, 
secretar al C.C. al P.C. din 
fonia și Nicolae Ceaușescu 
rostit scurte toasturi.

La plecarea din Tailin, pe 
roport, la solicitarea postului 
radio eaton, secretarul general al 
C.C. al 
rație în 
facția 
R.S.S. 
noscut 
acestei 
timpul 
oaspeții români au fost 
de V. E. Diinsitz, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U R.S.S., A. P. Vader,, secretar 
al C.C. al P.C. din Estonia, \V. I. 
Klauson, preșccliniele Consiliu
lui de Miniștri al R.S S. Estone, 
A. A. Miuriscp, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Re
publicii.

După-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care-1 
însoțesc au sosit la Riga.

Es-
au

ae-
de

P.C.R. a făcut o decla- 
care și-a exprimat siatis- 
de a fi vizitat capitala 
Estonă și de a fi cu-

cîteva din realizările
republici sovietice. In 

vizitei în R.S.S. Estonă, 
însoțiți

Oaspeții români sînt însoțiți 
vicepreședintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., \ . E. Dim- 
sitz.

Pe aeioportul capitalei R.S S. 
Letone se aflau în întimpinare. 
A. E. Voss, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Letonia, J. E. KaL - 
berzin, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R-S.S. Le
tone, V. P. Ruben, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii, N. Beluha, secretar al C.C. 
al P.C. din Letonia și alte per
soane oficiale.

In drum spre Riga, coloana 
mașinilor oficiale s-a oprit la Sa- 
laspils, Ia locul unde a fost înăl
țat un impresionant complex cul
tural, în memoria celor peste o 
sută de mii de oameni uciși de 
naziști în anii ultimului război 
în lagărul de concentrare care s-a 
aflat aici. S-a păstrat un moment 
de reculegere.

A fost vizitată expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
R.S.S. Letone deschisă la Ri
ga. Directorul expoziției a pre
zentat oaspeților standurile $• 
exponatele principale și i-a in
format despre succesele remarca
bile obținute de industria R.S.S. 
Letone și perspectivele sale de 
dezvoltare.

In caftea de onoare a expozi
ției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a semnat următoarele : „Ne-a 
produs o impresie deosebit de 
plăcută expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale, a R.S.S. Le
tone, oglinda grăitoare a poten
țialului economic de înaltă teh
nicitate ;
vielice.

Urâm 
luri de 
V R.S.S., 
succese în opera de edificare 
noii orinduiriL

a acestei

• DELEGAȚIA Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socia
listă România condusă de Du
mitru Petrescu, vicepreședinte 
al Frontului Unității Socialiste 
care întreprinde o vizită in R - 
publica Socialistă Slovacă, a so
sit în orașul Zvolen.

Oaspeții au vizitat monumen
tul ostașilor români și sovietici 
căzuți în. luptă pentru 
rea orașului Zvolen 
o coroană de flori 
eroilor.

Vizita delegației
R.S. Slovacă continuă.

elibera
și au depus 
in memoria

F.U.S. in

lUt M
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riru iese Iu rboc ouprtMX! r c ax ia la y r-

Georges Pompidou

nou! președinte a! Franței

votat 10 SOI 932 alegători, adică 
57.78 la șuti din totalul voturi
lor valabile. iar pentru Alain 
Pober 7 S95 821 alegători, adică 
42_?2 la sută. Numărul bule
tinelor albe sau anulate se ri
dică h 1 296 364 adică 5.47 la 
sută din totalul alegătorilor în
scriși. împreună cu cei 8 977 520 
alegători care nu s-au prezentat 
la urne, numărul celor care s-au 
abfinut de
iO 273 SM.

din totalul

la vot atinge, deci, 
adică 36,46 la sută 

corpului electoral.

Republici S<»-

leton ca aî« 
popoare

Congresul
Mondial al 11. VI. al R. D. Vietnam

al Femeilor

poporului 
celelalte 

, sâ obțină noi ți

HELSINKI 15 \gerpr«!. 
— La Helsinki s-ae desch.5 
lucrările celui de->I IJ-lea 
CoEigres Moodvl al Femedor- 
convocat de F.D.I.F.

La Congres participă dele
gații ale femeilor din 110 țin. 
de pe toate continentele, pre
cum și reprezentanți a 25 de 
organizații internaționale- Din 
țara noastră participă o dele
gație condusă de prof, ing 
Suzana Gâdex președinta 
Consiliului Național al Femei
lor.

Din partea Organizației U- 
niunii democrate a femeilor 
din Finlanda lucrările Con
gresului au fost derchise de 
Hertta Kuusinen, deputată in 
Parlamentul finlandez, care a 
adus un caid salut particîpan- 
ților la Congres.

Secretara generală > 
F-D.I.F-. Ceciie Hucel a pre
zentat apoi raportul Rolul 
femeii ia luaari actuală-

In zalele urautoare fecriri- 
îe “• -desfășoară pe rr—ru

Hanoi 15 —
După crim ' a V N-A.
pur'ăiorul de cuvî®( gj 
nahii Afacerilor Evlers# al D. 
Vietnam a dat c de-
daralie in care derauatt aude 
raiduri ale aviației «rxirnwe e- 
feetnate în ulri@»rlr zile ar>cpra 
prm inculor aord- v
Nghe An și Qtt?Eg Bârh In <K- 
clarație se precizează ca la 8 iu
nie avioane „F—U îu p-^înnn un 
spațiul aenan a] R_ D. ' redata 
și au lansat rarbete asupra re
giunii sudice a insulei îlcxi Mat 
și asupra localități Norwvg De din 
districtul Kv Son. La nuMfii > m 
după aceea, două avioane _\d-6" 
au lansat rachete asupra nor lo
calități de la sud -Ie Pen Ttviv. 
La 10 iunie, alte avioarre -.F-T” 
au bombardat nnvvl M-auGg Xeo 
din districtul Kv Son. In acerași 
zi, avioiîsrlr oisuiMane >^-au con
tinuat raidurile de rombanu- 
ment asupra părții de a dis
trictului TutrcL la năcK* i«L 12 
13 iunie, aaai Bake in
bombardai n—rrr^î LcaătaU 
din dastnciele Be L- T- p 
Quang TracK qovoi ■

Carverani K. O ebi'—

ierna; de forțele patriotice s-a 
■2a* d:n nou marea bază ameri
cană de t.
pbLtTxXri iu supus unui bombar-

trupelor

U Da Nang. Totodată.

instalațiile militare ale 
__ saigoneze din orașul 

Kien Hra. capitala uneia din pro
vinciile din Delta Mekongului.

In zona platourilor înalte* acti
vitatea detașamentelor F.N’.E 
cesTjLi’ă să fie concentrată în 
sectorul Dak To. Penriu a 39-a 
zi consecutiv, tabăra specială i 
forțelor S.U.A. de la Ben Het a 
fost atacată de patrioți. în același 
timp, doua poziții deținute de 
forțele americane în apropiere de 
Tam Kv au fost supuse unor ti- 
ruri de mortiere ale unităților 
F.N.E.

• CONCURSUL INTER
NATIONAL de vioară „Mar
guerite Lang — Jacques 
Th iha ud “ de la Faris s-a în
cheiat s im bălă
sucres strălucit 
v ialoaisia 
Marcav ici, 
decernate
prraia al caarnrsulni si pre
rii al iserial al pria|aloi de 
UrtMt cr se acri baie ■«*«-

NcmiI prtftdtnte al Franței s-a 
născut le 5 iulie 1911, în fa
milia unor incățători de țară. 
După terminarea Școlii normale 
superioare din Paris. Georges 
Pompidou predă literatura la 
Marsilia fi Paris, cu o scurtă în
trerupere la începutul celui de-al 
doilea război mondial, cind este 
mobilizat ți trimis pe front ca 
ofițer de infanterie.

După eliberarea de sub ocu
pația germană, Pompidou este 
angajat ca funcționar al cabine
tului președintelui guvernului 
provizoriu al Franței, generalul 
Charles de Gaulle. La plecarea 
acestuia din fruntea guvernului, 
in 1946. el ocupă diverse funcții 
tn instituții de stat ți particulare, 
pentru a reveni alături de gene
ralul de Gaulle, ca șef de cabi
net. cirul acesta preia, tn mai 
1958, conducerea guvernului 
francez. La 14 aprilie 1962, 
Georges Pompidou este numit 
prim-ministru, funcție pe care o 
ocupă timp de șase ani. înlocuit 
anul trecut din funcția de prim- 
ministru, Georges Pompidou ți-a 
prezentat candidatura in alege
rile prezidențiale a doua zi 
după ce generalul de Gaulle ți-a 
făcut cunoscută demisia.

printr-un 
abținut de 

români Silvia 
căreia i-au fost 

al doilea mare Disputa

kBZUG
După ce a închis frontiera Spa

niei cu Gibraltar, guvernul dfi la 
Madrid, afirmă intr-un articol zia
rul „Sundav Telegraph”, intențio
nează să lanseze o acțiune de

Gibraltarul

Frenneral Caa«ihiilai de 
al Republicii Populare Chiaeze, 
( ia Ea-lai. > ■■uațat ia ■umf
le gaveroului ți poporului chi
or i recaiMMMtrea Guvernului 
revolațiMar provizoriu al Re
publicii Vi naan ului de Sud — 
iulonHezră ageații China Noul

Cîa Eu-laî ■ adresai, cu a- 
ce^4 prilej, președintelui Gu- 
v era al ui revoluționar provizo
ria al Republicii \ irtnamului 
de Sod, Huynh Tan Phat. un 
■revaj de felicitare, prin care il 
axiguri de întregul sprijin.

verticală tn condiții si- 
m are celor In care se va afla 
modulul lunar la aselenizare pe 
w!timii 150 de metri. Neîl 
Armstrong, este pilotul princi 
pal al modulului lunar, co
echipierul său. James Lovell 
-u—n:nd să-î înlocuiască doar în 
caz excepțional. Ambii vor exe
cuta cite 6 antrenamente cu a- 
cest aparat.

R. F. A GERMANIEI. Aspecl de la o demonstrație a pop«nan«t 
din Aalen împotriva războiului din Vietnam

■ UN COMUNICAT dat 
lj.-nAUl ia Lagos afirmă 
i frâerale □ respins
. a MW 
intrrss

pu- 
că 

con- 
rile lansate de trupele 

îa sectoarele Awka.

„Un climat prielnic

dezbaterii"
La Snagov, printre participant!! la „Masa 

rotunda" pe tema „Tineretul 
și securitatea europeană"

(C’rmare din pag. I)

Vjdea Prahovei și s-a încheiat cu 
o masă câmpenească. „Prietenii 
români se dovedesc gazde admi
rabile — ne spune Rene Ecuyer, 
secretar al Tineretului Liber din 
Elveția. Ei ne-au primit cu căl
dură, realizînd un climat prielnic 
dezbaterii asupra problemelor eu
ropene". Oaspetele elvețian adau
gă : „Masa rotundă" este o idee 
de reală utilitate, deoarece tre
buie să realizăm contacte cu a- 
cele forțe ale generației tinere cu 
care avem de parenrs un drum 
comun în apărarea păcii".

Au sosit zeci de delegații din 
întreaga Europă, exponenții unei 
largi diversități de orientări ale 
generației tinere de pe continent. 
Lista participanților cuprinde co
muniști- social-democrați, liberali, 
conservatori. democrat-creștini 
etc. Delegația tineretului sovietic 
este condusa de Boris Pankin, re
dactorul șef al ziarului „Knmso- 
mokkaia Pravda". Tinerii liberali 
englezi sînt reprezentati de Ho
ward L?gg. membru al Comite
tului Executiv, socialiștii italieni 
de Pier Lombardo Vigorelli, se
cretar al F.G.S.I., tineretul libe
ral din Olanda de președintele 
său Bosma Hendvik. Danemarca 
este larg reprezentată : Consiliul 
tineretului danez. Tineretul co
munist. Tineretul liberal, Tinere
tul radical. Dintre delegațiile so
site amintim cele ale Tineretului 
comunist francez, Tineretului so
cialist S.F.I.O., organizației socia
liste „Die Falken" din R. F. a 
Germaniei, tineretului Partidului 
muncii din Olanda și multe al

tele. Din Belgia sînt prezenți li
deri ai numeroase organizații de 
tineret, printre care Claude De- 
jardin. președintele Mișcării Tine
retului Socialist și Fernand De- 
wit, secretar național al Tinere
tului Socialist. Facem cunoștință 
și cu Richard Gorre, secretar ge
neral al Tineretului Comunist din 
Belgia, care subliniază că „iniția
tiva U.T.C. dobîndește semnifica
ții și valori deosebite intr-un an 
în care securitatea europeană se 
impune în atenția generală". 
Tînărul belgian ne declară : „U- 
nitatea forțelor iubitoare de pace 
ale tineretului este indispensabi
lă. Se pot găs; puncte de înțele
gere mai ales în problema secu
rității europene, în rezolvarea că
reia fiecare popor își are rolul 
său propriu iar europenii — în 
ansamblu — o responsabilitate e- 
videntă1.

Miguel Angel Martinez, vice
președinte al I.U.S.Y. (Uniunea 
Internaționala a Tineretului So
cialist). ne mărturisește convinge
rea sa : „Forțele democratice, 
populare, socialiste au obligația 
de a fi unite în lupta pentru 
pace și de a studia elementele de 
contact cu alte forțe politice, co 
pot evidenția păreri comune în 
această luptă. Putem discuta cu 
alte mișcări cu care n-avem afi
nități politice spre a descifra 
punțile de legătură. Avem obli
gația de a lupta împotriva politi
cii blocurilor ce divizează Euro- 
pace, împotriva amestecului pu
terilor străine în probleme inter
ne, care nu Ie privesc, pentru 
dreptul popoarelor de a fi stăpî- 
ne pe viața și soarta lor".

In corespondențele din Seul publicate de 
ziare occidentale apare frecvent in ultima 
perioadă tema opoziției tinerelului din Co
reea de Sud față de regimul dictatorial al 
lui Pak Cijan Hi.

Intr-o corespondență intitulată semnifica
tiv Revolta în strada", 41 n reporter al zia
rului elvețian DIE TAT descrie o acțiune 
curajoasă a studenților din Pusan. Infrun- 
lînd atacurile poliției și riscînd să fie ei 
înșiși arestați și întemnițați, aproape 800 de 
sludenți s-au adunat în fața penitenciarului 
din apropierea cartierului estic al orașului 
unde sînt deținuți 19 colegi de-ai lor con
damnați pentru participarea la grevele stu
dențești din martie—aprilie a.c- Ei au cerut 
eliberarea colegilor lor și și-au susținut 
încăodală revendicările : încetarea ameste
cului poliției în universități, reducerea taxe
lor, readucerea imediată în țară a tinerilor 
sud-coreeni trimiși cu forța să participe la 
agresiunea S.U.A. în Vietnam. „Opoziția 
față de actualul regim și sprijinul față de 
acțiunile îndreptate spre retragerea bazelor 
și trupelor americane din Coreea de sud și 
spre dezangajarea din războiul vietnamez 
au devenit o caracteristică aproape genera
lizată în rîndul tineretului4* — remarcă tri
misul lui DIE TAT, care notează, totodată, 
că „potrivit unor surse neoficiale dar bine 
informate, actualmente sînt în curs de ju
decare cel puțin 12 procese în care sini 
implicați aproape 350 de tineri lideri ai 
masei protestatare, opoziționiste de tineret".

Intr-o relatare din capitala sud-coreeana, 
ziarul NEUE ZURCHER ZEITUNG se re
feră, printre alte aspecte ale actualității po
litice, la „rezistența generalizată a studen
ților". La mijlocul lunii trecute — relevă 
cotidianul elvețian — Ministerul instrucțiu
nii al Coreei de sud a început să examineze 
dosarul „atitudinii nedisciplinate" a sluden-

Opoziție
generalizată"
• TINERETUL SUD-COREEAN ÎMPO
TRIVA REGIMULUI LUI PAK CIJAN HI
• DEMONSTRAȚIA DIN FATA PENI
TENCIARULUI PUSAN • „COD PENAL

UNIVERSITAR" Șl BUMERANGUL
REPRESIUNILOR

ți lor care au luat parte la mitingurile desfă
șurate în martie—aprilie, mitinguri îndrep
tate, în primul rinei, împotriva participării 

Seulului la intervenția americană in Vietnam-

(După cura ac «ti-, la aceste mitinguri au 
participat patricii chiar recunoașterilor au- 
toritătilar. peate M la sulă din studenții. 
Amploarea acest ar demonstrații a provocat 
o vie îngrijorare in cercurile oficiale. Ac*im. 
după .studierea dosarului", autoritățile par 
ho tarile sâ recurgi la vechile metode in 
care nu se poale spune că nu au rutină. 
Se vorbește astfeL de apropiata intrare în 
vigoare a unui veritabil „cod penal univer
sitar- care să prevadă pedeapsa cu închi
soarea și pierderea dreptului de a urma 
vreodată cursurile unei școli superioare sud- 
coreene pentru orice participant la o ..ma
nifestare publică nea pro ha Li de guvem“. 
Relatind toate acestea, XEIE ZCRCHER 
ZEITLNG adaugă câ „cele mai multe per
sonalități ale vieții universitare ca și unii 
dintre conducătorii departamentelor ordinii 
puhlice se arată sceptici față de rezultatele 
unor măsuri polițienești mai dure ți mai 
extreme, deoarece e vorba de o mișcare 
foarte amplă care cuprinde, practic, întrea
ga studențime".

Ultima acțiune curajoasa din fața peni
tenciarului de la Pusan, ea și demonstrațiile 
studenIești desfășurate săptămina trecută la 
Seul și greva declanșată la 10 iunie la cea 
mai mare universitate din țară — Univer
sitatea Yonse, indică, odată mai mult, că 
intensificarea represiunilor antidemocratice 
arc toate șansele nu să domolească, ci să am
plifice mai mult lupta tineretului din Co
reea de sud împotriva politicii antinaționale 
a lui Pak Cijan Hi.

încadrat in ansamblul luptei populației 
din Coreea de sud împotriva regimului dic
tatorial și a actualelor structuri social-poli- 
tice. procesul amplificării opoziției și luptei 
tinerei generații e plin de semnificații.

■ LA 14 11 NIE iacepe Festi
valul inleruațiaaal al fî laiul ai 
de la Sau Seh*<iiaa (Spauîak 
Problema fiaerefulaă coacstilaie 
principalul subiect aJ fîhoaelur 
ce vor li preae«taie cu ace«t 
prilej. L-a festival, care va dura 
pină la 24 inaie. var fî preaea- 
late producții ale ciaeaiatacra
fiei din 12 țâri, priatre care 
I ni unea Sovietica. S.U.A.. Ma
rea Britanic. Franța. K F.G.. 
Iugoslavia și, bi ac înțeles, țam 
ga/dă.

• COMANDANTUL NAVEI 
SPAȚIALE -Apollo-Il*. Nail 
Armstrong, care urrr.cază să fie 
primul astronaut american ce 

' va pune piciorul pe Lună, la 
21 iulie, a executat simbăiă o 
serie de exerciții de simulare a 
aselenizării El a pilotat un a- 
parat special de ar.t'-er.ament — 
o platformă metalică dotată eu 
motoare rachetă capabile sâ-î 
asigure deplasarea pe orizon-

• IRANUL este gata să sem
neze cu Irakul un nou tratai 
care să reglementeze proble
mele dreptului de navigație în 
spele estuarului Chatt El Arab 
in locul celui care datează din 
1^37, a declarat premierul ira
nian. Amir Ahhas IIos eida in 
cadrul unei conferințe de presă 
organizată la Istanbul cu prile
jul vizitei sale oficiale in Tur
cia.

Intr-un interviu acordat re
cent ziarului kuueitian de 
limbă engleză „Daily News**, 
Șahinyahul Iranului a arătat că 
-ncesi tratat nu mai corespunde 
situației actuale, el fiind înche
iat intr-o perioadă cind Irakul 
era guvernai de englezi. în 
prezent, situația e<te alta : un 
fluviu separa două țări. Este 
deci norma] ca navigația pe 
apele acestui fluviu să fie re
glementată printr-o convenție 
internați «nală**.

privind 
continuă

—acaparare prin forță* a Gibral- 
ta rulai.

în legatară cu aceasta, ziarul 
arată câ la 2 mile de frontiera 
cu Spania sint concentrate uni
tăți de tancuri care ar putea „în 
timp de 15 minute să înlăture 
linia fortificata engleză". Făcînd 
referiri la „observatori bine in
formați" din Madrid, ziarul „Sun
day Telegraph" este de părere că 
..guvernul spaniol ar putea să ho
tărască o asemenea acțiune în 
cazul în care blocada economică 
a Gibraltarului nu va fi încunu
nată de succes*.

Disputa cu privire la Gibraltar 
între cele două tari datează din 
timpul cuceririi de către Anglia 
a acestei porțiuni strategice în 
anul 1704. în ultimii patru ani, 
autoritățile spaniole au cerut cu 
tot mai mare insistentă ca această 
colonie britanică să fie retroce
dată Spaniei. în această perioadă, 
guvernul de la Madrid a între
prins o serie de acțiuni în ve
derea izolării Gibraltarului. După 
publicarea la sfîrșitul lunii mai 
la Londra a unei noi constituții 
a Gibraltarului care legiferează 
dominația engleză asupra stîncii, 
Spania a hotarît să închidă fron
tiera cu Gibraltarul și să recheme 
pe cei 4 500 de muncitori anga
jați în Gibraltar.

Demonstrații 
împotriva 
tratat ului 

japono-american
TOKIO 15 (Agerpres) Peste 

50 000 de persoane au demon
strat duminică în mai multe orașe v 
nipone în sprijinul cererilor pri-^5 
vind denunțarea tratatului de se
curitate japono-american.

Poliția a anunțat că 219 per
soane au fost arestate în urma 
unor violente ciocniri care au 
avut loc între poliție și demon
stranți.

In capitala Japoniei, la demon
strația organizată de uniunile 
sindicale -și studențești au parti
cipat peste 25 000 de persoane. 
Intr-un alt oraș, Osaka, peste 
5 000 de polițiști au fost concen
trați pentru a împrăștia pe de
monstranți- S-a angajat o adevă
rata bătălie în urma căreia 20 de 
persoane au fost rănite, iar 65 
arestate.

După cum remarca agenția 
Associated Press, demonstrațiile 
au fost organizate pentru a co
memora moartea studentului 
Coed Michiko Kamba, omorît la 
15 iunie 1960 în timpul unei de
monstrații în fața Parlamentului 
în sprijinul anulării tratatului da 
securitate japono-american.

E.R.

• A DOUA SAPTAMÎNA 
consecutiv. în Har.ovra, unul 
din principalele Gi-așe vest- 
germane. continuă demon
strațiile muncitorilor, studen
ților, elevilor de la școlile 
medii împotriva hotâririlor 
municipalității de a majora 
tarifele la transportul orășe
nesc in comun cu 33 la sută.

Numeroși lucrători de la 
tramvaie și troleibuze au re
fuzat să iasă la lucru în 
semn de solidaritate cu de
monstranții. După cum reie
se din relatările mai multor 
ziare vest-germane, activita
tea transportului . orășenesc 
din flanovra a fost, de fapt, 
paralizată.

Tn timpul demonstrațiilor 
la care au participat mii de 
persoane s-au semnalat cioc
niri cu poliția care a făcut uz 
de gaze lacrimogene. Mai 
multe persoane au fost ră
nite, iar peste 100 de demon
stranți arestați.

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția Tass. la 15 iunie. în Uni
unea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămlntului 
„Cosmos-286“, destinat cercetă
rilor cosmice, conform progra
mului anunțat anterior.

Aparatura instalată la bordul 
satelitului funcționează normal.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
'XTNT al guvernului R.F. a Ger
maniei a anunțat că in zilele de 
4 ți 5 august, cancelarul Kurt 
Georg Kiesinger va face o vi
zită la Washington unde va 
avea întrevederi cu președintele 
Richard Nixon. în cadrul aces
tor întrevederi, a precizat pur
tătorul de cuvint, cancelarul va 
examina cu șeful executivului 
din Statele Unite, multiplele 
probleme internaționale.

Data anterioară la care era 
stabilită vizita. 22—24 iulie, a 
fost amînată, inlrucit ca 
coincide cu programul „Apoilo
ll", a arătat purtătorul de cu
vint, lăsind să se înțeleagă ca 
inițiativa aniinării aparține 
Washingtonului. Agenția L’.P.I. 
însă, citind surse americane de 
la Bonn, subliniază că vizita a 
fost amînată la cererea cance
larului Kiesinger.

CURACAO. Imagine din orașul Willemstad în timpul recentelor 
incidente
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