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Astăzi se împlinesc 49 
de ani de la crearea 
Partidului Comunist 

Român, moment de covîrși- 
toare importanță în istoria 
poporului român, a mișcă
rii muncitorești și revoluțio
nare din patria noastră.

Continuînd cele mai bune 
tradiții ale luptei seculare a 
poporului nostru pentru li
bertate socială și națională, 
ale mișcării muncitorești din 
România, Partidul Comunist 
s-a manifestat de-a lungul 
celor aproape cinci decenii 
ca cea mai înaintată forță 
social-politică a societății 
românești, îndeplinind cu 
cinste rolul de avangardă 
revoluționară a clasei mun
citoare și a maselor largi ale 
celor ce muncesc, slujind cu 
devotament interesele fun
damentale ale națiunii noas
tre. Sînt edificatoare, în a- 
cest sens, cuvintele tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al P.C.R., 
care, cu prilejul centenaru
lui nașterii lui V. I. Lenin, 
spunea ;

„în procesul luptei revo
luționare și a| făuririi noii 
orînduiri, partidul nostru co
munist s-a dezvoltat conti
nuu, devenind forța politică 
conducătoare a societății 
socialiste. Acest rol pe care 
partidul îl ocupă în țqra 
noastră este rezultatul

ijlocit al politicii pe care 
4* promovează, al faptului 
câ în întreaga sa luptă s-a 
identificat, profund cu nă
zuințele șî aspirațiile clasei 
muncitoare, ale poporului, 
că a servit și servește cu de
votament, fără preget, inte
resele întregii noastre na
țiuni socialiste*.

Glorioasa istorie a parti
dului consemnează nepieri
toare momente de lupta 
pentru dreptate sociala, îm
potriva exploatârii burghe- 
zo-moșierești, pentru apă
rarea ființei naționale a po
porului român. Situîndu-se 
în fruntea clasei muncitoa
re, a tuturor forțelor pro
gresiste, P.C.R. a condus re-
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Despre Festivalul Națio
nal al artei studențești s-a 
scris mult și cu îndreptă
țire. Privim în sălile de 
studiu ale facultăților ca în 
veritabile amfiteatre ale 
viitorului. Aici se modelea
ză o spiritualitate, aceea 
care va fi a anilor care vin, 
a unei Țări pe care o do
rim, a unui timp care se 
prefigurează. Știm cum 
vrem să arătăm peste ani 
și ne uităm la tineri ca la 
un vis real : cum sînt ei, 
așa va fi viitorul nostru, 
se zice, iar o întrecere în 
care 12.000 de studenți au 
apărut sub reflectoarele 
exigenței cu tot ceea ce au 
mai bun în spiritualitatea 
lor. e revelatoare.

Eram, miercuri, în ma
rea Sală a Palatului. în mo
mentul cînd. la loja ofi
cială. a apărut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu însoțit 
de alți conducători de par
tid și de stat. Intrare scur
tă, la ora gongului ; timp 
puțin pentru ca obișnuitele 
manifestări de simpatie ale 
tinerilor să se producă pe 
deplin : s-a ridicat cortina, 
în sală luminile s-au înmu
iat a început spectacolul. 
Toată lumea privea spre 
scenă și totuși, din cînd în 
cînd, măcar pentru o frac
țiune de secundă, fiecare 
dintre miile de studenți își 
orienta privirile spre loja 
oficială.

Chiar pe Ia început a 
fost un număr mai vesel, și 
sala aproba optimistă. Mi
cile șotii studențești entu
ziasmau, chemau șiruri de 
aplauze, 
însă din sute de colțuri se 
trăgea cu coada ochiului 
spre loja înalților invitați 
de parcă ei toți s-ar fi apu
cat să-și povestească veselele

în același timp
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zistența antihitleristâ care a 
culmina! cu victoria Insurec
ției armate din august 1944, 
a mobilizat toate resursele 
umane si materiale ale țării 
în luptele purtate de coaliția 
antihitleristâ pînâ la zdrobi
rea Germaniei naziste. Au
gust 1944 a marcat începu
tul unei ere noi în istoria 
națională, înscriind Româ
nia pe orbita unor prefa
ceri fundamentale. Sub stea
gul partidului, poporul mun
citor a răsturnat domnia 
claselor exploatatoare, a 
devenit pentru prima oara 
stâpînul propriilor destine și 
a pășit la făurirea unei o- 
pere constructive de o am
ploare și într-un ritm fârâ 
precedent de-a lungul mile
narei sale existențe. înain
tarea neabâtutâ a României 
pe calea progresului econo
mic, realizările obținute în 
industrializarea țârii și mo
dernizarea agriculturii, în 
ridicarea nivelului de trai 
al maselor, dezvoltarea ști
inței, culturii, învâțâmîntu- 
lui, adîncirea democrației 
socialiste și, pe baza depli
nei egalități în drepturi, a 
prieteniei frățești între po
porul român și naționalită
țile conlocuitoare, unitatea 
moral-politicâ a întregului 
popor, adeziunea deplină, 
unanimă la politica partidu
lui sînt cele mai bune do
vezi ale consecvenței revo
luționare și ale justeții po
liticii partidului nostru.

Partidul își îndeplinește 
rolul conducător prin politi
ca sa marxist-leninistă, prin 
aplicarea creatoare a prin
cipiilor generale ale revolu
ției și construcției socialiste, 
potrivit condițiilor concrete 
și particularităților specifice 
ale României. Această linie 
politică își găsește expresia 
în cunoașterea permanentă 
a realităților țârii, în recep
tivitatea față de imperative
le noi ale dezvoltării socia
le, în opțiunea asupra celor 
mai potrivite soluții la pro
blemele ce le ridică viața, 
în promovarea noului, în 
combaterea a tot ceea ce 
este învechit, sclerozat și
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„Focul viu" în interpretarea 
studenților de la Baia Mare

Foto: EMIL COJOCARU

Dată fiind extinderea pe care au căpătat-o cartierele măr
ginașe^ ale Ploieștiului, s-a simțit nevoia unor instituții me
nite să satisfacă, într-o anume măsură setea de cultură și de 
distracție a tineretului din aceste zone ale orașului. In con
secință, cu ani în urmă, s-au înființat așa numitele „cămine 
culturale de cartier". x

Din informațiile obținute de la Comitetul județean U.T.C., 
Comitetul municipal U.T.C- Ploiești și de la directorul Pa
latului Culturii am reușit, după mici ezitări, să stabilim

(două), să le reperăm poziția 
factorii responsabili (Palatul 
Mărturisesc, amănuntele pri-

numărul obiectivelor căutate 
(ambele în cartierul Vest) și 
Culturii, prin metodiștii săi), 
vind aspectul general și acti
vitatea „căminelor" nu fusese
ră în măsură să mă entuzias
meze, de la bun început: dar, 
oricît de exactă, oricît de 
plastică a căutat să fie rela
tarea orală, imaginația mea 
s-a dovedit incapabilă să an
ticipeze surprizele de pe te
ren,

Așadar, împreună cu tovară
șul Victor Sorescu, secretar 
cu propaganda la Comitetul 
municipal U.T.C., am ajuns 
mai întîi în str. Domnișori, la 
Căminul „Zori noi", apoi în 
str. 23 August, la Căminul 
„Progresul". Imaginați-vă ni
ște clădiri neîngrijite, lipsite 
de cele mai elementare nor
me de spirit gospodăresc, un
de se desfășoară „diverse ac
tivități". Mai precis, unde 
s-au desfășurat, cîndva, și ar 
trebui, cel puțin scriptic, să se 
desfășoare, și acum, niște ac
țiuni culturale. O masă, cîte
va scaune, o scenă, geamuri 
sparte, găuri în uși, praf. Se
mne ale unei neglijente crase. 
Lacăte ne țineau la 
pect. Ne-am uitat, pur 
simplu, pe geam, unde,

res-
Și 
în
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Vreau să devin

Brigadieri reuniți pentru careu la Lotru, după o tradiție care a început la Bumbești-lÂvezeni și 
Salva-Vișeu și continuă și azi, pe noi coordonate, în noile șantieie ale tineretului

PARTICIPANTA ACTIVĂ

Sînt din nou pe Lotru. De astă 
dată mă aflu în colonia Ciun
get. Primesc ultimele informații 
despre stadiul lucrărilor, despre 
activitatea tinerilor brigadieri.

— Ce vi se pare semnificativ 
în viața și munca brigadierilor 
de aici, în perioada care a tre
cut de la deschiderea șantierului 
național P

— Poate dorința...
N-am apucat să primesc răs

punsul complet, căci o tînără se 
apropie de noi, întrerupîndu-ne:

— Tovarășe comandant, vreau 
să fiu și eu primită în U.T.C.; 
vreau să devin și eu brigadieră.

— Pentru ce dorești atît de 
mult acest lucru P

— Vedeți, își începu tînăra 
Ioana Safta răspunsul, eu sînt 
de-aici din sat, din Ciunget. La 
început, cînd s-a deschis șantie
rul, priveam cu ochi mirați toa
tă fumicăraia de oamepi și ma
șini. Erau și mulți, foarte mulți 
tineri. Atunci n-am avut curajul. 
Dar m-am hotărît și...

Se oprește brusc, apoi măsu- 
rîndu-ne de sus pînă jos, ne 
invită:

— Mai bine veniți să vă arăt.
N-am coborît în galerii, n-am 

pătruns nici în atelierele zgomo
toase. Ghidul ad-hoc ne-a îndru
mat pe schelele noilor construc
ții. La Ciunget, silueta blocului 
de intervenții ne arată o con
strucție ce poate sta în rîndul 
celor mai modeme clădiri cita- 

FILIALE PARAGINITE ALE

DACĂ
DAȚI VOIELA

PLOIEȘTI

UNUI PALAT CULTURAL culturăCum arată pe dinafară lăcașul de 
„mamă" și cum arătă pe dinăuntru „fiica" 
lui cea vitregă — Căminul „Zori noi" din 

strada Domnișori

afara „spectacolului" descris 
mai sus, n-am văzut mare lu
cru. Cît despre activitatea ce
lor două instituții de, totuși, 
cultură, iat-o, în rezumatul 
cîtorva tineri : sala „de festi
vități" ține loc de sală de șe
dințe sau, de obicei, este în
chiriată pentru diverse petre
ceri familiale (nunți, onomas
tici etc.) în plus, am aflat că, 
sporadic, s-au 
niri cu juriști 
din aparatul 
cadrul cărora 
zentate unele 
feritoare la legalitate și res
pectarea normelor de com
portare morală. Lucru util,

organizat întîl- 
sau lucrători 

miliției, în 
au fost pre- 

comunicări re

brigadier*
x'
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dine. Cele 12 apartamente bene
ficiază de toate prerogativele 
vieții moderne.

...Urcăm la etaj. Intr-unui din 
apartamentele blocului de inter
venții cîțioa brigadieri lucrează 
la instalațiile de încălzire. Mași
na de frecat mozaic vibrează in
tens. Șeful brigăzii de instalatori, 
Traian Diaconu, discută cu un 
tînăr ținîndu-l de după umăr. Tî- 
nărul primește cu atenție indica
țiile maistrului și-și reia activi
tatea.

-—Măi, Mărine, vezi că se des
chid niște cursuri de calificare...

— M-am înscris, tovarășe 
maistru.

— De patru ani, de cînd lu
crez cu ei pe acest șantier — se 
simte dator să ne explice mais
trul — tinerii din formațiunea 
mea de lucru au dat dovadă de 
multă conștiinciozitate și discipli
nă. Cu Marin Ciripuș și Gh. 
Neamțu am „făcut" Voineasa și 

fără îndoială dar suficient 
oare pentru a justifica, de pil
dă, întreaga titulatură înscri
să pe firma Căminului cultu
ral „Zori noi"? Cît despre Că
minul „Progresul" el nu mai 
are nici măcar firmă.

Neglijențele de tot felul, 
lipsa unei activități continue, 
atractive, transformă în „natu
ră moartă" prezentele cămine 
de cartier. Să ne mai mirăm, 
deci, că tinerii care, în urmă 
cu un an sau doi, asaltau, pur 
și simplu, sălile căminelor 
spre a asista sau participa la 
concursurile de muzică ușoa
ră șl populară — „au migrat" 

Ciungetul, Castelu și Rudăreasa, 
Mcdaia, tot ce vedeți mai frumos 
in „orășelele" noastre munci
torești.

„Totul trebuie făcut trainic și 
frumos. Beneficiarul trebuie să 
se simtă bine. Are nevoie de a- 
cest lucru".

La Castel se lucrează din plin 
la un alt bloc pentru munci
tori, totalizînd 36 de apartamen
te, iar la cel de la Rudăreasa se 
execută instalațiile interioare și 
ultimele finisaje.

Tinerii brigadieri de la Rudă
reasa fac eforturi susținute îm
preună cu ceilalți constructori 
pentru darea in folosință mai de
vreme a noului bloc. Totodată,

VASILE RAVESCU
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în masă către „centru", o dată 
cu abandonarea acestor acți
uni la periferie ? în „centru", 
însă, zidurile prea sobre ale 
Palatului Culturii nu pot ab
sorbi întreaga afluență a ce
lor dornici să se distreze. Mai 
mult decît atît, aici nu se poa
te reedita atmosfera intimă, 
mai familială realizabilă în 
cartier, printre cunoscuții mai 
vechi sau colegii de școală. 
Desigur, Casa de cultură a 
sindicatelor aflată în con
strucție, va suplini multe din
tre aceste neajunsuri de mo
ment. Nimic însă nu poate să 
justifice, cu toate acestea,

Victoria de la 9 Mai 1945 a- 
supra fascismului german a ră
mas gravată pentru totdeauna în 
memoria omenirii ca un eveni
ment de importanță istorică uni
versală. Popoarele europene, greu 
încercate, respirau ușurate. La 
cîteva luni după încheierea răz
boiului în Europa a fost scos din 
luptă și imperialismul japonez, 
încheierea victorioasă a celui 
de-al doilea război mondial sal
va civilizația umană de cel mai 
mare pericol care o amenințase 
vreodată.

în această conflagrație fără 
precedent și-au pierdut viața pes
te 34 000 000 de oameni, adică 
mai mult decît au secerat toate 
războaiele europene din ultima 
mie de ani luate la un loc. La 
cifra enunțată se mai adaugă 
alte zeci de milioane de victime 
din rîndurile populației civile, 
zeci de milioane de răniți și mu
tilați.

în acea perioadă de grea în
cercare, cînd acțiunile agresive 
ale imperialismului hitlerist pu
neau în pericol libertatea și in
dependența, însăși existența mul
tor națiuni, forțe uriașe de pe 
întregul glob și-au concentrat e- 
forturile pentru a lupta împotriva 
acestuia. O deosebită importantă 
în mobilizarea potențialului po
poarelor împotriva dușmanului 
comun a avut-o .realizarea coali
ției antifasciste din care făceau 
parte Uniunea Sovietică, Anglia, 
Statele Unite ale Americii, Fran
ța și căreia i s-au alăturat ulterior 
multe alte țări.

Forța fundamentală a coaliției 
antihitleriste a constituit-o Uniu
nea Sovietică, care a purtat pe 
umerii săi povara principală a 
războiului, dînd contribuția ho- 
tărîtoare, la înfrîngerea Germa
niei fasciste și obținerea victoriei. 
Este edificator în acest sens fap
tul că din cei 13 600 000 de oa- 

sînt fntreți- 
,fi-

ușurința cu care 
nute și folosite actualele 
liale" ale Palatului Culturii 
din cartierul Vest. Filiale care 
— oricît ar acuza metodiștii 
Palatului Culturii multitudi
nea sarcinilor cu care sînt îm
povărați „la centru" — ră- 
mîn, totuși, niște imagini, în 
negativ, a ceea ce ar trebui 
să fie un adevărat edificiu 
de cultură și a modului 
dezinteresat, impropriu în care 
sînt utilizate condițiile 
tente. Ne miră însă și 
tul că pînă acum nu 
existat nici o inițiativă 
partea vreunui for inclusiv a

exis- 
fap- 

a e- 
din

General-locotenent 
GHEORGHE CATANĂ

meni înregistrați ca „pierderi" de 
Germania nazistă, circa 10 000 000 
reprezintă pierderile suferite pe 
frontul antisovietic. In crîncena 
încleștare cu dușmanul, poporul 
sovietic și glorioasa sa armată, 
sub conducerea P.C.U.S., au fă
cut dovada unui eroism fără sea
măn. In bătăliile purtate de la 
Moscova și Stalingrad pînă la 
Berlin, strălucite prin amploarea, 
dinamismul și dramatismul lor, 
ostașii sovietici au demonstrat 
forța de granit a armatei lor, 
cucerind admirația întregii ome
niri.

Un mare rol în înfrîngerea fas
cismului l-a avut puternica ridi
care la luptă a maselor populare 
din țările ocupate sau dominate 
de hitleriști, mișcarea de rezis
tență, al cărei suflet îl constitu
iau partidele comuniste și munci
torești.

Popoml român, greu încercat 
de-a lungul existenței sale, și care 
a avut de suportat de două ori 
în mai puțin de trei decenii căl- 
cîiul 
german, 
sînge și 
victoriei 
meroase 
poporul_______ ____  _____
nent o ură organică față de fas
cism, împotriva căruia a luptat 
cu hotărîre între cele două răz
boaie mondiale. în anii grei ai 
dictaturii fasciste și ai războiului 
hitlerist, în România s-a dezvol
tat o puternică mișcare de rezis
tență, în fruntea căreia s-au si
tuat comuniștii. A fost organi
zată sabotarea producției de răz
boi, a transporturilor militare, a 
frontului, s-au creat formațiuni 
de luptă patriotică, unități de

de fier al imperialismului 
și-a adus contribuția de 
materială la obținerea 
asupra fascismului. Nu- 
fapte demonstrează că 

român a nutrit perma-

Comitetului municipal Ploiești 
al U.T.C., îndreptată în scopul 
îngrijirii și folosirii acestor 
localuri într-un fel încît ele să 
își merite titlul de lăcaș de 
cultură cu care sînt onorate. 
Dezavantajați în această îm
prejurare sînt tinerii cartiere
lor ploieștene pentru care de
ocamdată aceste două cămine 
sînt două clădiri insalubre, 
lăsate în părăsire, incapabile 
de a-i atrage și a 
teresul prin vreo 
organizată acolo.

le stîrni in- 
manifestare

B. NICOLAE

VINERI

8 MAI 1970

partizam. O deosebită atenție a 
fost acordată activității în arma
tă. Drept rezultat, în rîndurile 
soldaților și ofițerilor s-a dezvol
tat o puternică stare de spirit 
antifascistă.

Răspunzînd intereselor supre
me ale națiunii, Partidul Comu
nist Român, care unea în jurul 
său cele mai largi forțe sociale, 
politice și militare, a organizat și 
condus Insurecția armată din au
gust 1944, în condițiile externe 
favorabile determinate de succe
sele coaliției antihitleriste, îndeo
sebi de strălucitele victorii ale 
armatei sovietice asupra mașinii 
de război hitleriste.

_ ncepînd de la 
'Pg 23 August 1944, 
IS poporul român 
||| și-a pus întregul 
IM potențial uman, 

militar și econo- 
în slujba războiului antihi-

I
mic _____ ,_ _________  ____
tlerist. în răstimpul a opt zile, 
forțele insurecționale, care îmbi
nau acțiunile unităților militare 
și ale formațiunilor patriotice, au 
reușit să înfrîngă trupele hitle
riste din București, Valea Praho
vei și întreaga parte centrală și 
de sud-vest a țării. Concomitent 
cu zdrobirea forțelor dușmane 
din interior, alte unități române 
au ocupat un front de 1 400 de 
km în Podișul Transilvaniei și 
Banat, interzicînd pătrunderea u- 
nor noi trupe naziste din afară 
și păstrînd o poziție strategică 
deosebit de importantă pentru 
operațiile militare ulterioare.

încununată de succes, insurec
ția a contribuit la prăbușirea 
frontului hitlerist în Balcani, Ia 
deschiderea direcțiilor de pătrun
dere spre partea sudică și cen
trală a Reichului german, acțio- 
nînd ca un factor de accelerare

(Continuare In pag. a II-a)
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Se știe că ceea ce se stră- 
duie, realizînd o operă colec
tivă (poate, pe alocuri, nu 
totdeauna fericit coordona
tă) toți cei ce prin pregătire, 
vocație sau, pur și simplu, 
prin capacitatea de a mate
rializa un salutar sentiment 
al responsabilității, își poartă 
și iși merită titlul de peda
gogi, este să asigure tinerei 
generații un climat educativ. 
Expresia, cred, nu-i nevoie 
să mai fie explicată. Ce alt
ceva ar putea însemna acest 
climat educativ decît o am- 
biață în stare să ofere, ma
terial și spiritual, o dezvol
tare armonioasă celor tineri?

După cite mă dumiresc eu, 
de o aprobare unanimă se 
bucură ideea că în formarea 
climatului educativ nu are 
voie să lipsească un perma
nent echilibru moral între 
toate (toate — fiind, desigur, 
vorbesc la modul ideal) ele
mentele sale componente, 
astfel ca beneficiarii pome
nitei opere — copiii, adoles
cenții, tinerii în general, — 
să devină ei înșiși niște oa
meni echilibrați.

Zic chiar doi emerți peda-

OCTAV PANCU-IAȘ!

(Continuare în pag. a 11-a)
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CRONICA

LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI
(Urmare din pag. I) 

a desfășurării războiului 
contra Germaniei naziste, 
rindu-se la însemnătatea 
rării României la coaliția antihi- 
tleristă, la conferința de pace, 
ministrul de externe al U.R.S.S. 
din acea vreme, arata : „împreună 
cu noi, împreună cu trupele a- 
b’ate, noua Românie democrati
că... a făcut sacrificii considerabile 
în aceasiă luptă și noi toți recu
noaștem serviciile aduse de po-

’ ’ ‘ "în
Ti-

purtat 
Refe- 
alătu-

porul român acestei cauze", 
opinia ziarului „New York 
mes" momentul 23 August repre
zintă „unul dintre cele mai hotă
râtoare evenimente".

însuflețiți de un puternic sen
timent al datoriei fată de patrie, 
de justețea cauzei pe care o slu
jeau, înconiurati permanent de 
grija și sprijinul ponorului, vitejii 
ostași români, cot la cot cu glo
rioșii ostași sovietici, au luptat 
cu eroism pentru eliberarea păr
ții de nord-vest a țării și apoi pe 
teritoriile Ungariei și Cehoslova
ciei pînă la victoria finală. în 
luptele din centrul și Podișul 
Transilvaniei, în acțiunile de la 
vest de Munții Apuseni, în crânce
nele încleștării de la Debrețin și 
Budapesta, de pe Tisa și din ma
sivii Hegyaliei, Biikk și Matra, 
lîn operațiunile de la Sena-Turna, 
Roznava, din Munții Javorina, de 
la Zvolen, Banska-Bystrioa, din 
Munții Tatra Mare și Tatra Mică, 
dintre Hron și Morava, precum 
și de-a lungul Moravei ostașii 
noștri au demonstrat cu prisosin
ță înaltele lor virtuți, bărbăția, 
spiritul de sacrificiu, dorința de 
a învinge pe dușman ; cadrele de 
comandă au dovedit o mare ca
pacitate organizatorică și iscusin
ță în conducerea „trupelor.

Drumul de luptă străbătut de 
armata română de la Mureș 
pînă în apropiere de Praga a mă
surat aproape 1 000 de kilo
metri. In înfruntări deosebit de 
grele, ostașii noștri au eliberat 
3 831 de localități, dintre care 53 
de orașe, au forțat *12 cursuri 
mari de ape, au străbătut prin 
lupte circa 20 de masivi mun- 
toși, provocînd inamicului impor
tante pierderi în oameni și teh
nică de luptă. Contribuția mili
tară a țării noastre la victorie in
clude jertfa a circa 170 000 de 
soldați, subofițeri și ofițeri.

In primele rânduri ale celor 
care s-au înfruntat cu dușmanul 
fascist s-au aflat mii și mii de 
tineri. Mulți dintre aceștia, ute
ciști, însuflețiți de un puternic 
elan patriotic, au mers pe front 
ca voluntari. Pilda și jertfa lor 
yor străluci peste vremi ca una 
din paginile luminoase înscrise 
de tineret în războiul antifascist.

Pentru eroismul și abnegația 
în luptă, Armata I-a, Armata * 
IV-a, Divizia „Tudor Vladimi- 
rescu" și alte mari unități româ-

nești au fost citate prin ordine 
ale Comandamentului suprem so
vietic, prin numeroase ordine de 
zi ale comandamentelor române 
și sovietice. Peste 300 000 de sol
dați, subofițeri și ofițeri au fost 
distinși cu ordine și medalii ro
mânești, sovietice, cehoslovace și 
ungare.

în cronica participării Româ
niei la războiul antihitlerist sta 
la loc de cinste activitatea neo
bosită a muncitorilor .și țăranilor, 
bărbafi și femei, tineri și bătrîni 
care, însuflețiți de chemarea par
tidului „Totul pentru front, totul 
pentru victorie!“ au asigurat 
frontul cu toate cele trebuitoare. 
Succesele oamenilor muncii, con
duși de partidul comunist, în ac
țiunile revoluționare pentru trans
formarea democratică a țării au 
constituit un puternic factor în- 
suflețitor al luptei ostașilor noștri 
pe front.

ontribuția eco
nomică a Româ
niei la războiul 
antihitlerist s-a 
cifrat, după date 
estimative, la o

valoare ce depășește 1 miliard de 
dolari, valută 1938. Ținînd sea-

de libertate și neatîrnare a po
poarelor sînt de neînvins. Refe- 
rindu-se Ia acest adevăr tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU a- 
răta : „Războiul antifascist a re
levat că oricît de mare ar fi po
tențialul aruncat în luptă de for
țele reacțiunii, oricît de puternice 
ar fi armatele imperialiste inva
datoare, ele nu pot înfrânge vo
ința de libertate a popoarelor, 
dorința acestora de a-și hotărî 
singure soarta".

Evoluția evenimentelor inter
naționale în perioada postbelică 
pune cu putere în evidență creș
terea uriașă a forțelor socialismu
lui, progresului și păcii, care de
termină într-o măsură tot mai 
mare mersul evenimentelor.

X n cei 25 de ani 
care au trecut 
de la victoria a-^ 
supra fascismu
lui pe meleagu
rile românești, 

poporul nostru liber și stăpîn pe 
soarta sa, urmînd neabătut poli
tica marxist-leninistă a Partidu
lui Comunist Român, a obținut 
realizări de însemnătate istorică ; 
a fost parcurs cu succes drumul 
de la capitalism la socialism, de

I
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ma de numărul de atunci al 
populației țării, de posibilitățile 
ei materiale, de perioada scurtă, 
de aproximativ un an, la care a 
fost raportată, de faptul că în 
1945 venitul național reprezenta 
jumătate față de cel din 1938, re
iese că pentru a susține frontul 
antihitlerist poporul român a fă
cut un efort economic cu adevă
rat uriaș. Adăugat contribuției 
militare, jertfa ei de pe cîmpul 
de bătălie, acest efort economic 
a situat România în rîndul par- 
ticipanților activi la lupta pentru 
înfrîngerea Germaniei fasciste.

Lupta desfășurată de armata 
română alături de armata sovie
tică, sîngele vărsat în comun pe 
cîmpiile de bătălie au pus teme
liile frăției de arme româno-so- 
vietice, ridicată pe un plan supe
rior în anii socialismului pe baza 
relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre țările și 
popoarele noastre.

Națiunea noastră socialistă 
cinstește cu adînc respect memo
ria ostașilor, a luptătorilor anti
fasciști, a tuturor patrioților ro
mâni, a ostașilor sovietici, a fii
lor celorlalte popoare care nu 
și-au precupețit viata pentru 
zdrobirea celui mai periculos duș
man al omenirii — fascismul 
german.

Deznodămîntul celui de-al doi
lea război mondial a scos în evi
dență o dată mai mult că voința

la orânduirea bazată pe exploa
tare și asuprire la orânduirea li
bertății și dreptății sociale, a 
demnității umane. Strînși uniți 
în jurul partidului, oamenii mun
cii din patria noastră, indiferent 
de naționalitate, muncesc cu în
suflețire pentru a da viață pro
gramului adoptat de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Militînd pentru realizarea des
tinderii în relațiile dintre state, 
țara noastră se pronunță cu toată 
hotărîrea pentru stingerea foca
relor de încordare și tensiune, 
pentru încetarea conflictelor ar
mate. Exprimîndu-și deplina ade
ziune cu „Declarația guvernului 
Republicii Socialiste România în 
legătură cu noile acțiuni agre
sive ale Statelor Unite ale Ame- 
ricii în Indochina", asemenea tu
turor oamenilor muncii, militarii 
forțelor noastre armate condam
nă cu toată hotărîrea extinderea 
războiului în Asia de sud-est ce
rând să fie curmată agresiunea 
din Vietnam, să înceteze defini
tiv bombardarea teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam, să 
fie retrase trupele americane și 
ale aliaților lor din Vietnamul de 
aud, să fie retrase trupele ameri
cane și saigoneze din Cambodgia, 
să înceteze acțiunile militare în
dreptate împotriva forțelor Pa
triotice din Laos.

înfăptuind cu consecvență 
fermitate programul construcției 
pașnice, militînd pentru întărirea 
păcii în lume, România ține sea
ma de faptul că atît timp cît e- 
xistă imperialismul, prin natura 
sa el generează tensiune, con
flicte și agresiuni. De aceea, orîn- 
duirea noastră întărește necon
tenit capacitatea de apărare a 
țării, se ocupă de creșterea pu
terii combative a forțelor armate. 
Tinerii ostași, în marea lor ma
joritate uteciști, instruin- 
du-se sub steagurile aureolate de 
vitejia contingentelor care au 
contribuit la obținerea libertății 
și independenței patriei, își dă
ruiesc fără preget întreaga lor 
pricepere și energie de muncă 
îmbogățirii și ridicării pe noi 
trepte a tradițiilor moștenite de 
la înaintași. Forțele Armate ale 
României socialiste sînt gata în 
orice moment să-și facă datoria 
față de patrie, să lupte, dacă va 
fi nevoie, alături de armatele 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, ale tuturor țărilor 
socialiste, pentru apărarea cauzei 
socialismului și păcii, împotriva 
imperialismului.

Întîmpinînd sărbătorirea unui 
sfert de secol de la victoria asu
pra Germaniei hitleriste prin noi 
succese în toate domeniile cons
trucției socialiste, prin susținerea 
fermă a politicii statului nostru 
de prietenie între toate țările, 
poporul nostru își manifestă ho- 
tărîrea de a-și aduce și mai de
parte contribuția la promovarea 
cauzei libertății, păcii și progre
sului în lumea întreagă.

83 Semnalăm tardiv poemele
■ lui Teofil Bălaj — niște cali-
■ grame ale destinului în rama 
g timpului. In ciuda unui per-

manent zumzet citadin, vita- 
" list și superficial, timpanul
■ percepe, uneori, în versurile
■ poetului, și foșnetul stins, de 
g translații obosite, al gînduri- 
_ lor tainice. Văzută ca un por- 
" tret în mișcare, existența se
■ afirmă și se neagă, într-o con-
■ fuzie de ipostaze rezultată din 
g senzația uniformității în de

venire și a uzurpării de sine. 
Tonul se convertește, pe

® alocuri, într-o „Romanță foar-
■ te veche", a insomniei și a
■ păcatului („fruct oprit"). Sen- 
g timentul culpabilității lip-

sește, însă, iar stingerea nu 
" este, nici un moment, reven-
■ dicată, ci acceptată numai ca 
B element de decor : „Deși am 
g vrut, nici ieri nici astăzi/

N-am adormit un timp. E 
" vina cui ?/ N-am nici un mort 
® în liniștile mele/ Deși toți 
B morții mi-s vecini. Tu spui/ / 
g că peste muntele de timp și 

cărămidă/ Urc, nedormind, un 
" munte de păcate./ Mai lasă
■ înc-un veac de nopți și vină/ 
B Să le iertăm cînd le-om price- 
g pe toate". Consumat mai ales

pe cerul Romei, în poezie 
" timpul curge inexorabil și as-
■ tăzi, tot în formule latinești 
B („Tempus fugit"). Inserțiile 
g străine, datorate moraliștilor 
_ francezi, se recunosc ușor. 
B Ele nu estompează, totuși, în 
® întregime, cristalele fluide ale 
B unui filon original. Trasînd o

durabilă urmă în timp, trece
rea anulează' tristețea, pentru 
că se anulează pe sine. Și a- 
tunci, ea devine calm.‘Și devi
ne luciditate: „Murim în fie
care zi cîte puțin / Mai calmi 
decît ne-am duce la-ntîlnire. // 
Dac-am muri fără să recunoaș
tem/ Ar fi mai trist așa, 
știind,/ cînd fiecare ceas ni-1 
drămuim/ Lăsînd în mersul 
simplu spre niciunde/ O 
urmă-n timp, de luptă 
ne-ntreruptă/ Cu tot ce-i 
trist.// Și astfel, moartea noa
stră/ Nici nu există".

Autorul încearcă, de aseme
nea, pastelul sau poezia de 
atmosferă. Filtrată printr-o 
perdea livrescă sau citadină, 
natura apare fardată și cloro
tică, cu simptomuri simboli-

TEOFIL
BĂLAJ:

FRUCTUL
OPRIT"

ste : „Decolorată, ca un obraz 
de telefonistă,/ Dimineața iese 
pe stradă/ Mirosind a noapte 
de nuntă./ Mare noroc că un
deva s-a spart tavanul ceru
lui/ Și mai poate intra puțin 
aer..." („Matinală"). Grevate 
de discursivism și tușe para
zitare, crochiurile se banali
zează în cele din urmă, indi
ferent dacă sînt trasate de pe 
o „faleză" autohtonă sau de 
pe cheiurile Senei. Excesiv 
picturale, „Cîntecele Luteției" 
păcătuiesc printr-o abuzivă 
circumstanțiere, prin aglo
merare de detalii exotice și 
enumerări. Constrînsă la pei-

FRUCTUL
oprita;

M-am înttlnit acum citeva zile ou Nandriș și l-am rugat să-mi 
povestească din nou scena care trebuia filmată In „Simpaticul 
domn Ru.

Un helicopter zboară deasupra unei șosele pe oare gonește o 
mașină. Din helicopter este lansată o fringhie pe care trebuia să 
coboare un om. Omul fiind Nandriș sau Dan Vieru, care trebuia 
să coboare pe capota mașinii.

Nu era o scenă foarte grea și ar fi ieșit destul de spectaculoasă 
dar n-a fost bine organizată. Șoferul n-avea nici un fel de posi
bilitate ae comunicație cu pilotul și era în permanență cînd înain
tea helicopterului cînd în urma lui.

Tot la filmul ăsta s-a tntîmplat un lucru pe care ou îl socotesc 
o minune.

Nandriș, împreună cu Iosif Gheorghe, era într-o cameră căreia 
i se dădea foc la un perete. Peretele avea un geam și cînd focul 
se întețea bine de tot, Nandriș și pe urmă losifel trebuiau să sară 
prin fereastră. A sărit Nandriș. Fumul era foarte gros, flăcările late 
și Nandriș a sărit chiar pe pervazul ferestrei. Toată fața i-a fost 
arsă de parcă a fost ars cu lampa de benzină. Peste o săptămînă 
nu se mai cunoștea nimic.

M-am despărțit de Nandriș și m-am dus acasă la Dan Vieru. 
Are dublă fractură de tibie și peroneu. L-am găsit destul de opti
mist dar foarte slăbit și parcă îmbătrînit.

— Cum a fost Dane ?
— Rău Grușa! Am crezut că-mi dau sufletul. Trebuia să sar 

de pe capra unei călești. Eram arnăut și mă împușcau haiducii. 
Aveam pe mine o fustanelă, peste niște pantaloni care și ăia erau 
cam largi. Urc pe capră și pornesc cei patru armăsari. Mă gîndeam 
să fac o căzătură de pomină. Și dăi cu biciul în ei. Tu știi cum 
merg armăsarii dacă-i mai atingi și cu biciul, mănîncă nori. Aud 
focul de armă. Mă răsucesc într-o parte și plec lateral. Cădeam 
corect — cu mina și piciorul sting. Simt o lovitură în spate care 
mă aruncă cu capul înainte. Mai tîrziu mi-au spus ceilalți că se 
deschisese ușa caleștii. Vedeam pămîntul care vine drept spre 
fața mea. Mai aveam o singură soluție — piciorul. Am bagât pi
ciorul în față. Deja dacă bagi piciorul în față ai 30 la sută șansă 
să se rupă, dar eram mult aplecat în față și speram să nu se rupă. 
Am băgat piciorul în față și am rămas cu senzația că am picioa
rele legate. Mă trezesc și acum cîteodată, noaptea, dintr-un coș
mar în care visez cum cad de undeva cu capul în jos și nu pot 
băga piciorul în față. îmi intrase în fustanelă. Nu știu cum am 
scăpat. Cred că am băgat capul cît am putut în burtă. Piciorul, 
nici nu-ți mai spun. Călcîiul era la încheietura genunchiului. 
Nu-i nimic Grușa... în maximum un an sînt iar pe picioare.

— Să dea Dumnezeu, Dane.
N-a dat Dumnezeu că n-au vrut doctorii. După trei săptămîni 

s-a dus la control și i-au rupt din nou piciorul că se sudase prost. 
După alte trei săptămîni, la noul control, l-au rupt din nou. Am 
tiecut din nou pe la el.

— Nu-i nimic Grușa... în maximum un an sînt iar pe picioare. 
Bravo, Dane !

AUREL GRUȘEVSKI
(Va urma)
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sajul concret, imaginația se 
redresează cu greu într-un 
plan superior, universal. Mai 
fertilă pare nostalgia ținutu
rilor natale, văzute de dincolo 
de Alpi. (,,Dor“). Sau absorbția 
căldurii în pămînt și a luminii 
tremurate impresionist ori 
strecurate, la vremea culesu
lui în umbra sălciilor: „In fie
care septembrie la amiază,/ 
sau puțin după, aceea,/ căldu
rile se retrag de pe urmele 
pașilor noștri/' în pămînt, în
cet,/ ca a] 
fluxuri. / 
și-au mutat cărările/ 
ginea proaspetelor 
discrete./ Sălciile își 
despletitele umbre/ 
acolo unde vrea cineva/ să ră- 
mînă o vreme singur/ cu pi
cioarele în apă, căutînd un 
zîmbet mirat/ în albia tulbu
re/ și tot mai adîncă“. („Sărbă
toarea culesului"), 
te ,,caligramelor“ 
mai sus, reușitele din 
cicluri ale volumului 
tul oprit" certifică 
unui poet de vocație.
acuză, pentru moment, și une
le neglijențe remediabile

NICOLAE BALTAG

apele chemate de re- 
// Scăldătorile verii 

la mar- 
miriști,/ 

aștern 
numai

Racorda- 
amintite 
celelalte 

„Fruc- 
apariția 

Dar

O REȚETĂ, DACĂ
■

(Urmare din pag. I)

Acțiuni ale ostașilor români pe teritoriul Ungariei — 1945

de medi- 
cu citatul

a amenda 
unii mai

(Urmare din pag. I)

secrete de școlari în fața 
unor profesori severi, și se 
întrebau ce vor zice oame
nii pe care îi știu atît de 
ocupați cu lucruri 
mai serioase, 
năzbîtiile. 
acestea se 
melor era 
iar ei erau _ 
roși și se simțeau deosebit 
de apropiați de aceia care 
prin rolul și faptele lor in
tră firesc într-un circuit de 
legendă a timpului. A ve
nit apoi un alt moment, 
cînd numerele de pe scenă 
erau veritabile succese ar
tistice, erau valori, eran 
certitudinile unei generații, 
și generația își întorcea de 
data aceasta privirile spre 
conducători, străbătută ea 
însăși de un fior de mîn- 
drie. Privirile lor păreau 
să zică j „Priviți, tovarășe 
Ceaușescu, imaginea noas-

infinit 
văzîndu-le 

Ei bine, toate 
știau, clipa glu- 
trăită aidoma, 
grozav de bucu-

tră. Dacă e minunată, a- 
tunci socotiți-o mijlocul 
nostru de a ne manifesta 
mulțumirea. E răspunsul 
nostru !“

Aș spune că acest senti
ment a electrizat sala în
deosebi în momentele cînd 
pe scenă au urcat forma
țiile folclorice. Nu vreau să 
diminuez nimic : dispunem 

ClNTEC
de valori în toate domenii
le artelor, inclusiv cele 
foarte moderne. Spectaco
lul de ieri seară a fost însă 
o dovadă că originalitatea 
noastră, detașarea noastră 
netă apare atunci cînd sta
bilim filiații cu acest cîmp 
de flori proaspete și nemu
ritoare ale pămîntului Ro
mâniei. Iar ceea ce se arăta 
cu totul tulburător în Sala 
Palatului a fost tocmai le
gătura de masă, pe arii de

vaste proporții, a studenți- 
mii noastre cu folclorul. Și 
nu numai atît: profunzi
mea acestei legături ! Să ne 
amintim „Nunta de pe Cri* 
șul Negru", a 
„Cîntecul 
pînța", al 
Turda, ori 
„Foc viu" 
băimăreni
produce ,deja, surprize de 
cîțiva ani), ori drăgaicele 
frumoase care au iluminat 
sala precum niște stele ale 
Bărăganului.

Receptivitatea unei mase 
atît de mari de studenți în 
fața folclorului, de fapt în 
fața spiritului acestui pă- 
mînt pe care ne-am născut, 
sutele și sutele de artiști 
care, în finalul spectacolu
lui, invadau scena și sala 
ca o coroană vie, și privi
rile lor pline de emoție în
dreptate Spre loja în care 
se aflau conducătorii par
tidului și statului, nu sînt, 
toate acestea, un simbol ?

orădenilor, 
Miresii din Să- 
clujeanului Gh. 

acel fantastic 
al studenților 
(institut care

\

'S

(să-i numesc : Henri 
Joubrel și Paul Bertrand) că 
un tînăr echilibrat „va su
porta destul de bine o lec
tură sau un film care ar 
avea serioase efecte negative 
asupra altuia, a cărei for
mație este, în ansamblu, ne
reușită".

Să ne oprim o clipă aici. 
Vreau să propun tînărului 

cititor un subiect ’ 
tație în legătură 
de mai sus.

Voi începe prin
— dacă, cumva, ___ ___
simt nevoia — falsa credință 
că ceea ce numim echilibru 
moral țde la dicționar citire: 
acea stare sufletească armo
nioasă între înclinații, inte
rese, idealuri, lipsind indivi
dul de seisme interioare, de 
acte necugetate etc.) ar fi 
doar produsul unei opere de 
educație, al acelui climat e- 
ducativ despre care amin
team la început. El mai este
— și încă într-o măsură
mult mai mare decît ne vine 
să credem — o chestiune de 
autocducație. Sigur, autoedu- 
cația e un proces complex, 
apărînd în activitatea unui 
om dedicată dezvoltării per
sonalității sale și ar fi rizi
bil să împărțim acest proces 
în felii, să vorbim deci de o 
autoeducație de lector sau 
de o autoeducație de cinefil, 
astfel îneît să ajungem să ne 
întrebăm cum ne 
oare autoeduca _____
sau cinefili scutiți de e- 
fectele nocive ale anumitor 
cărți sau ale unor filme. 
Deși, teoretic disecția pe felii 
este posibilă, mărul educa
ției își pierde pînă și numele 
de fruct cînd e servită numai 
o parte a sa

Cu alte cuvinte, zic specia
liștii aici, nu au ce căuta re
țetele de felul: ascuțiți-vă 
așa sau altfel, spiritul critic 
în privința cărților și a fil
melor.

Poate însă că aceiași spe-

putem 
lectori

REȚEAUA Șl PROFILUL
ȘCOLILOR PROFESIONALE

1NVĂȚĂMÎNTUL DE ZI

JUDEȚUL GORJ
ȘCOALA PROFESIONALA, TlRGU-JIU, str. Victoriei, nr. 

132—138. Telefon 25.43. (Pe lingă Fabrica de ciment — Tîrgu-Jiu 
a Ministerului Industriei Materialelor de Construcții).

— Lăcătuș mecanic în industria materialelor de construcții ; 
electrician în construcții și instalații Industriale ; operator la fa
bricarea lianților și produselor din azbociment; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALA, TlRGU-JIU, B-dul 1 Mal, nr. 354. 
Telefon 10.39. (Pe lingă C.E.I.L. — Tîrgu-Jiu, aparținînd de Mi
nisterul Industriei Lemnului).

— Mașinist la fabricarea placajului, panelului și furnirului | 
ttmplar mobile și articole tehnice ; operator la fabricarea plăci
lor aglomerate din lemn.

ȘCOALA PROFESIONALA, TlRGU-JIU, B-dul Republicii, bloc 
nr. 12. Telefon 13.49. Consiliul popular județean.

— Betonist ; dulgher ; electrician in construcții și instalații in
dustriale | instalator de încălziri centrale j instalator de instalații 
tehnico-sanitare și de gaze ; lăcătuș mecanic utilaje de construc
ții și terasament ; zidar construcții.

VOIE...

ȘCOALA PROFESIONALA, MOTRU. Telefon 88. (Pe lîngă 
Combinatul minier Tîrgu-Jiu).

— Miner ; lăcătuș de mină ; electrician 
întreținere și reparații ; strungar ; lăcătuș 
construcțiilor de mașini ; frezor-rabotor-mortezor ; 
centrale, stații și rețele electrice.

de mină ; electrician 
mecanic în industria 

electrician

JUDEȚUL HARGHITA
ȘCOALA PROFESIONALĂ BABAN — B-dul Republicii nr. 82. 

(Pe lingă Combinatul minier Bălan).
— Electrician de mină ; lăcătuș de mină ; preparator de mine

reuri ; miner.
ȘCOALA PROFESIONALA, ODORHEIUL SECUIESC, str. 

Justiției, nr. 12. Telefon 473. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA. GHEORGHIENI, str. Școlii, nr. 15. 

Telefon 322. Consiliul popular județean.
— Timplar mobile și articole tehnice ; lăcătuș mecanic utilaje 

de construcții și terasamente ; dulgher ; instalator de instalații 
tehnico-sanitare și de gaze ; electrician în construcții și instalații 
industriale ; filator in și cinepă ; zidar construcții ; instalator de 
Încălziri centrale ; turnător-tormator ; frezor-robotor-mortezor ; 
strungar ; sculer matrițer.

ȘCOALA PROFESIONALA, ODORHEIUL SECUIESC, 
Pîriului, nr. 24. Telefon 218. Consiliul popular județean.

— Timplar mobile șl articole tehnice ; strungar ; sculer ma
trițer ; lăcătuș mecanic utilaje de construcții și terasamente ; 
confecționer îmbrăcăminte din țesături ; instalator de instalații 
tehnico-sanitare și de gaze.

ȘCOALA PROFESIONALĂ SANITARA. ODORHEIUL SECU
IESC, str. V. I. Benin, nr. 2. Telefon 277. Consiliul popular 
județean.

ȘCOALA PROFESIONALA, TOPLIȚA — str. Ștefan cel Mare, 
nr. 15. Telefon 204. Consiliul popular județean.

— Lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de mașini ; tim- 
plar mobile și articole tehnice ; lăcătuș pentru construcții meta
lice ; tinichigiu.

cialiști nu mă vor pune în 
genunchi, la colț, pentru 
obrăznicia de a susține că nu 
trebuie ignorate nici aseme
nea (mult hulite) rețete.

De ce adică să nu afle un 
adolescent un adevăr ele
mentar ca acesta : dacă ai 
devenit un lector pasionat 
și atît prin fața ochilor cît 
și prin conștiință ți-au trecut 
paginile unor cărți de valoa
re incontestabilă, purtînd 
semnăturile unor Dostoiev- 
ski sau Balzac, Thomas 
Mann sau G. Călinescu, Tol
stoi sau Gide, Faulkner sau 
Șolohov, Shakespeare, Emi- 
nescu, Blaga... influența / pe 
care ar putea-o avea asupra 
ta o carte făcînd apologia 
brutalității, jafului și crimei 
este exclusă pentru că, îna
inte de toate, această lectură 
te va dezgusta prin nivelul 
ei intelectual scăzut, mult 
sub ceea ce gustul tău literar 
poate suporta. Și gustul tău 
literar este și el o părticică 
a unei concepții etice. Nu s-a 
format în afara procesului de 
dezvoltare a conștiinței tale, 
a civismului tău

Rețeta — scriu cuvîntul 
fără ghilimele și deci fără 
intenția de a-i da un cît de 
vag sens, pejorativ — este 
valabilă și pentru foarte tî- 
nărul amator de cinema. 
Educat la școala marilor ti
tani ai celei de a șaptea arte 
(aici renunț la nominalizări; 
a omite vreunul înseamnă 
război declarat din partea 
criticii de resort !) adoles
centul nu va pleca de la „Un 
dolar găurit" cu gîndul de a 
sparge prima agenție C.E.C., 
ci cu sentimentul că s-a re
laxat un ceas și jumătate, că 
a consumat un deconectant 
pe care farmacistul-cineast 
l-a făcut colorat și pe ecran 
lat.

Este 
și din 
plexă , _ __  __._T____
interioară numindu-se auto
educație, e greșit să o îm
părțim pe felii și să recur
gem la rețete (iar recunosc), 
dar cine a zis că a greși e 
omenește a fost, desigur, un 
om tînăr (chiar dacă actu: 
de naștere ni l-ar recomanda 
octogenar) și înainte de a 
fugi de rețete mai dihai ca 
un medic de policlinică la

e 
bine să ne mai oprim un pic 
și, trăgîndu-ne sufletul, să 
mai chibzuim dacă nu cumva 
și cîte o rețetă ne poate veni 
în ajutor.

ELIBERAREA (seria I) : rulează 
la Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30;
21. (Ecran panoramic).

BĂNUIALA : rulează la Fa
vorit (orele 15.30; 18; 20,30), Gră
dina Festival (ora 19,30), Festival 
(orele 9; 11,15. 13,30; 16; 18,20; 21).

CASTELUL * CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Republica (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădi
na Doina (ora 20).

...SA UCIZI O PASARE CÎNTA- 
TOARE : rulează la Central (orele 
8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15: 20,45), 
Modern (orele 9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL î rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18.45; 21), Feroviar
(orele 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18.45; 21). Stadionul Dlnamo 
(ora 20), Grădina Expoziția 
(ora 20).

PENTRU ȚARĂ ȘI REGE : ru
lează la Capitol (orele 9,45; 13; 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

AL 8-LEA ; rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 18; 18.30;
20,45).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,39 
în continuare ; 18,15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN ! rulează 11 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) — program pentru copii 
(ora 10).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Grivița (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la înfrățirea (orele 16,30; 19).

MIREASA ERA IN NEGRU : ru
lează la Grădina Buzești (ora 20), 
Viitorul (orele 16; 18,15; 20,30), Mo
șilor (orele 15.30; 18). Grădina Mo
șilor (ora 20), Buzești * (orele 
15,30 18). f

MOLL FLANDERS : rtăFiăză la 
Dacia (orele 8,30—15.45 în conti
nuare ; 18; 20,30), Drumul Sării
(orele 15; 17,30; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA ; ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20) ; Arta 
(orele 15,30; 18), Grădina Arta (ora 
20).

TARZAN. OMUL JUNGLEI : ru
lează la Grădina Lira (ora 20).

COLONIA LANFIERi : rulează 
la Giulesti (orele 15,30; 18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Cotroceni (orele 15.30; 18;
20.30) .

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 19).

IUBITA. LUI GRAMINIA : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45), Gloria (orele 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30).

URMĂRIREA • rulează la Flo- 
reasca (orele 15; 17,20; 20).

CU MINE, NU, MADAM ! : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15;
20.30) .

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Aurora (orele 
9; 11; 13; 16; 18), Grădina Aurora 
(ora 20); Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18). Grădina Tomts
(ora 20), Flamura (orele 11; 17;
19.30) .

TARZAN, OMUL JUNGLEI : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

VIA MALA : rulează la Feren
tari (orele 18; 20,15). a

IUBIREA STRICT OPRIT : ru
lează la Pacea (orele 16,45?* J).

MINA CU BRILIANTE : ‘rulea
ză la Popular (orele 16,30; 19).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Grădina Progresul 
(ora 20).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

NU FI TRIST : rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18).

ÎN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

CÎND SE ARATA CUCU
VEAUA : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18), Grădina Unirea (ora 20).

VÎRSTA INGRATA . rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

str.

complexă, este foarte 
ce în ce mai com- 
(recunosc) mișcarea

sfîrșitul zilei de muncă.

Pentru tei care candidează in 

invățămintul profesional

A apărut îndrumătorul pentru 
admiterea în școlile profesiona
le, anul școlar 1970/1971, care 
cuprinde :

— condițiile de admitere în 
școlile profesionale învățămînt 
de zi și învățămînt seral ;

— tabelul studiilor echivalen
te care dau dreptul absolvenți
lor să se înscrie la concursul de 
admitere la învățămîntul seral 
al școlilor profesionale ;

— condițiile de admitere pen
tru pregătirea de muncitori ca
lificați prin ucenicie la locul de 
muncă ;

— rețeaua și profilul școlilor 
profesionale.

In zilele următoare, îndrumă
torul va fi difuzat în școlile pro
fesionale și școlile generale, 
unde poate fi consultat.

VINERI, 8 MAI 1970

Opera Română : SEARĂ DE 
BALET GERSHWIN — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : CAMERA DE ALĂ
TURI — ora 20 ; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
MANDRAGORA — ora 20 ; Tea
trul Mic : PRIMARUL LUNII ȘI 
IUBITA SA — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schi
tu Măgureanu) : TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE
— ora 20 ; (Sala Studio) : SFÎN- 
TUL MITICA BLAJINU - ora 20 ; 
Teatrul Giulești : GEAMANDURA
— ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (Bd. Magheru) : BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 19,30 ; 
Teatrul „I. Vasilescu" : VIAȚA... 
O COMEDIE — ora 19,30 ; Studioul 
I.A.T.C. : MENAJERIA DE STI
CLA — ora 20 ; Teatrul „Țăndă
rică4* (Cal. Victoriei) : O POVES
TE CU CINTEC — ora 15 ; (Str. 
Academiei) : GULIVER ÎN TARA 
PĂPUȘILOR - ora 17 ; Teatrul 
„C. Tănase* (Sala Savoy) ; LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ — Ora 19.30 ; 
(Cal. Victoriei) : BOEING-BOEING
— ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S. ; 
RITM ’70 ; Circul de Stat : CIR
CUL MARE! DIN MOSCOVA — ora 
19,30.

VINERI, 8 MAI 1970

• 17,00 Microavanpremiera • 
17,05 Teleșcoală. Compuși organici 
cu azot (chimie, clasa a Xll-a) ; 
Film dida-ctic . Centrale termo
electrice @ 17,40 Un cîntec din 
inimă • 18,00 „Copiii vă așteaptă-4 
-- emisiune distractivă cu Ion 
Lucian, Alexandrina Halle, Felix 
Caroly, Niculiță Teodoru • 18,30 
Muzică populară la cererea tele
spectatorilor • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Cîntec în mai. 
Emisiune muzical- literară dedica
tă Zilei Partidului Comunist Ro
mân • 19,50 Actualitatea econo
mică • 20,05 Film artistic : ..Bles
temății". Regia : Ren6 Clement 
o 21,45 Un sfert de veac de la 
victoria asupra fascismului. Vic
torie în Mai. Partea a Il-a a Cu
legerii de documente cinemato-’ 
grafice alese și comentate de Eu
gen Mândrie • 22.25 Telejurnalul 
de noapte • 22.35 Cadran — emi-Jj 
siune de actualitate intematio^T 
nală.
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IS?

Adunarea
comemorativă
din Capitală

împlinirea a cinci decenii de 
Ia moartea Iui Constantin Do- 
brogeanu-Gherea, una din cele 
mai proeminente figuri de gîn- 
ditori socialiști ai țării noastre, 
a fost marcată în Capitală prin- 
tr-o adunare comemorativă, or
ganizată joi după-amiază, în sala 
Ateneului Român, de Academia 
de științe sociale și politice.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil. membru al Comitetului Exe
cutiv’, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R„ Gheor
ghe Stoica și Ștefan Voitec, 
membri ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.IL, Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de științe sociale și politice, 
Chivu Stoica, Constantin Pîrvu- 
lescu. Ion Popescu-Puțuri. Ștefan 
Voicu, Ilie Rădulescu. șef de 
secție la C.C. al P.C.R,

Stoian, rectorul Academiei de 
învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu-, Mihai Cruceanu și 
Banyai Ladislau, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din tara 
noastră.

în sală se aflau activiști de 
partid și de stat, vechi militanți 
ai mișcării socialiste și muncito
rești din țara noastră, oameni de 
știință și cultură, cercetători ai 
institutelor de științe sociale, ca
dre didactice, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene.

Adun area a fost deschisă de 
tovarășul Miron Constantin eseu.

Viața și opera marelui pritor 
și propagandist al învățăturii 
marxiste, activitatea sa revoluțio
nară, au fost evocate de tovară
șul Ștefan Voicu, membra al 
C.C. al P.C.R-, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale r 
politice, redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă".

UN PRECURSOR
A L CRITICII

LITERARE MODERNE

adus lui Constantin 
Dobrogeanu- Gberea

în Capitală a avut loc joi, în 
i piațeta situată la intersecția stră

zi zilor C. A. Rosetti-Snagov, dez
velirea unui bust al lui Constan
tin Dobrogeanu-Gherea, omagiu 
adus acestui mare înaintaș al 
gîndirii social-politice și al miș
cării socialiste din România, la 
împlinirea unei jumătăți de secol 
de la moartea sa.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, Dumi
tra Popa, Gheorghe Stoica. Mi
ron Cons tan tțpescu, Chivu Stoica, 
Constantin Pîrvulescu, vechi mi
litant! ai mișcării muncitorești, 
Ion Dobrogeanu-Gherea, fiul ce
lui comemorat, activiști de partid 
și de stat, academicieni, cadre 
didactice din învățămîntul su
perior, alți oameni de știință și 
cultură, ziariști, numeroși cetă
țeni.

Evocînd figura celui ce a con
tribuit substanțial la luminarea 
de pe poziții marxiste a drumu
lui mișcării noastre muncitorești 
și la educarea a numeroase ge
nerații de socialiști români, to
varășul Dumitra Popa, membra 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi- 

a tetului municipal București al 
B P.C.R., primarul general al Ca- 

pitalei, a subliniat, între altele : 
Cinstind memoria acestui mare 

jfnditor și militant socialist, cin
stim prin aceasta clasa munci
toare din România, tradițiile ei 
de luptă, precum și marile izbînzi

pe care le-a repurtat sub condu
cerea partidului comunist în ooe- 
ra de realizare a înaltelor idea
luri de libertate și dreptate so
cială, la răspîndirea cărora și-a 
adus contribuția Gherea.

A fost dezvelit apoi bustul de 
bronz, operă a sculptorului Xaum 
Corcescu. pe soclul căruia se află 
scris: „Constantin Dobrogeanu- 
Gherea 1855—1920“.

★
După dezvelirea bustului, per

soanele oficiale au luat parte la 
solemnitatea depunerii unor co
roane de flori la cripta lui Con
stantin Dobrogeanu-Gherea de 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism. Aici, 
erau prezenți membri ai Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, ai Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, activiști de partid și 
de stat, pionieri.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Comitetului 
municipal București al P.C.R. și 
a Consiliului popular municipal, 
al Academiei de științe sociale și 
politice, Consiliului municipal al 
sindicatelor — București, Uniunii 
Scriitorilor, colectivelor Uzinelor 
„Timpuri Noi“ și „Vulcan", pre
cum și jerbe de flori din 
pionierilor.

C. Dcbrczeanu-Gherea a fost 
un om care a crezut fierbinte in 
ideile rsle, care a luptat pentru 
impunem lor cw onestitate, deși 
adec-irurile lor erau puțin cunos
cute ri worori cĂâcr nepldcvte 
pentru mJfj dintre intelectuali 

1 epoca ha. Chur cind « greșit 
' ideologic, coejiderind evoluția 

Rcmâmri ctmtew>porwne lu^mult 
, mei înfirziet feuddă decît era in 

matele și cdzied H țdrdmete 
evmai tei elemeet petic, cere 
ndevi rmenr p e de-nn de cea 
mei getteroe^ compifrmtre. der 
« otriR roertd w r-er fi putut 

■ xheilte decît prm enhțe spre 
cvpitomm. pe cere ar S trebsxd 
ti o infinfwMirJ so ctOor ber- 

i d~ c <Te_

■wofor cede de^ meme. Deci po- 
htweiAe ele ea feat, pe bard 
dreptate, padeopte tecer. ff-- 
xw. ahtedum ere tete de iubea 
petetwd eeatra eteteie «woir 
dw. pe deal entare httret. la 
O coetriinciae hotiritoen io ■»- 
re.-nrreo he Cofbee ce caieere 
de «tC pm fiir—fc.
iorăp aeetateebdi. -tottd |M* 
■MT. CW* doed Ceprge Cep- 
bee mt e deloc ama afU — 
culture hd lerg uiuc erac 'd p 
e/er inndecuteree hd m detieie- 
aud greco-ietm feed orfda Ămr

te — studiul teu despre acest 
poet rimiae fi astăzi o pirat de 
antologie a critidi noastre Utert- 
re. prin căldare adine umani a 
înțelegerii pe care o uoamteati 
in el.

Opera critici a hă C. Dobvo- 
geanu-Gherea rdnwie, intr-edecir, 
și astăzi viabili prin acest rond 
inalterabil de onestitate și de a- 
dnră omenie. Omul se identifici 
cu opera, și această identificare 
i-a dat prestigiu în timpul vieții 
— fiind admirat de prieteni 
respectat de adversari — iar as
tăzi îi dă acea pulsație caldă de 
viată, fără de care nici o con
strucție din cuvinte nu poate 
dura. In privința aceasta, ceea 
ce a realizat C. Dobrogeanu- 
Gherea însemnează unul dintre 
cele mai convingătoare exemple 
cum se naște și se păstrează 
prestigiul unui critic în artă. Un 
critic, fie el cit de mare, se poa
te înșela uneori în judecățile de 
valoare asupra contemporanilor, 
poate exagera în entuziasm ca

de OVIDIU PAPADIMA

CUPA „SCÎNTEII TINERETULU 
LA ATLETISM

DEȘI STARTERUL
9

N-AVEA PISTOL
• VOR RĂMÎNE El CREDIN

CIOȘI PISTEI DE ATLETISM ?

• FINAL DRAMATIC 
CURSA DE 800 M.

ÎN

partea

Manifestări AGENDĂ
La convorbirea care a avut loc 

cu acest prilej, a participat 
George Maccvescu. Drim-ad’unct 
>1 ministrului afacerilor externe.

comemorative în țară
Adunări comemorative și dife

rite manifestări prilejuite de îm
plinirea unei jumătăți de veac de 
îa moartea lui Constantin Dobro
geanu-Gherea au mai avut loc 
la Ploiești, Bacău, Craiova și alte 
localități din țară.

La adunarea ținută în munici
piul Tg. Jiu au luat parte stu
denții Universității de marxism
leninism din localitate, activiști 
de partid și ai organizațiilor de

masă, lucrători din instituțiile de 
învățămînt și cultură ale județu
lui Gorj.

La Clubul ceferiștilor din Fe
tești, Universitatea populară și 
Liceul agricol din Călărași, Casa 
de cultură din Țăndărei. liceul 
din Căzănești, județul Ialomița, 
cadre didactice și lectori ai Co
mitetului județean de partid au 
evocat, de asemenea, personali
tatea lui C. Dobrogeanu-Gheiea.

Primire la președintele
Consiliului de Miniștri
Președintel? Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi dupâ-amiază. pe 
ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București. Leonard 
C. Meeker, la cererea acestuia.

O delegație militară condusă 
de generai colonel Ion Ionițâ, 
ministrul forțelor armate, a ple
cat joi dimineața la Moscova 
pentru a participa la manifestă
rile prilejuite de a XXV-a ani
versare a victoriei asupra fascis

ta invitația ministrului a- 
al Uniunii Sovietice, ma- 
A. A. Greciko.
aeroportul Bâneasa erau 

general colonel Ion

(Urmare din pag. I)

reprezintă o frînâ în calea 
progresului permanent.

Forța și vitalitatea politi
cii Partidului Comunist Ro
mân, identificarea sa orga
nica cu voința și aspirații
le întregului popor se ilus
trează în modul cel mai 
pregnant astâzi cînd toate 
forțele națiunii, cînd tot 
ceea ce reprezintă în țara 
noastră gîndire și acțiune, 
pricepere și cutezanță, ca
pacitate materială sau spi
rituală se concentrează în- 
tr-un singur, neîntrerupt și 
entuziast efort de transpu
nere în viață a programului 
elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. A- 
cest țel măreț pune în fața 
poporului sarcinile de cea 
mai mare însemnătate ale 
unui program științific ela
borat : creșterea intensivă a 
forțelor de producție, crea
rea unei economii moderne, 
bazată pe tehnica avansată, 
asigurarea productivității si 
eficienței muncii sociale de 
înalt nivel, dezvoltarea sus
ținută a tuturor ramurilor 
vieții materiale, ridicarea 
continuă a bunăstării oame
nilor muncii. Societatea so
cialistă multilateral dezvol
tată va realiza perfecțio
narea continuă a relațiilor 
de producție și a organiză
rii societății, prin înfăptui
rea repartiției bunurilor pro
duse, în spiritul echității so
cialiste. îndeplinirea aces
tor obiective creează premi-

zele necesare în vederea 
trecerii, în perspectivă, la 
făurirea societății comu
niste.

în noua etapă a con
strucției socialismului în Ro
mânia, partidul iși perfec
ționează continuu formele și 
metodele de muncă, îndepli- 
nindu-și rolul de forță poli
tică conducătoare în socie
tate nu în mod declarativ, 
nu prin metode administra
tive, ci prin linia sa politi
ca marxist-leninistă, crea-

Partidul
toare, prin legătura sa strîn- 
să cu masele cele mai largi, 
prin atitudinea militantă a 
comuniștilor.

Succesele pe care le-a 
dobîndit poporul nostru, re
zultatele care marchează cei 
25 de ani de existență ai 
României socialiste sînt cu
noscute și apreciate și din
colo de hotarele țării. 
Niciodată țara noastră nu 
s-a bucurat de un prestigiu 
ca cel care însoțește astăzi 
prezența României pe me
ridianele globului în marele 
concert al națiunilor. Este și 
acesta un merit al Partidului 
Comunist Român, un meritai 
justeții politicii sale, care 
îmbinînd intr-un tot indiso'/- 
bil unitar activitatea internă 
cu cea externă se afirmă ca 
un detașament activ al luptei 
pentru coexistență și cola
borare internațională, pen

tru triumful cauzei progresu
lui și păcii în lume.

Tineretul patriei noastre 
nutrește o fierbinte dragcvte, 
o profundă recunoștință pen
tru Partidul Comunist Român. 
Opera pe care a înfăptuit-o 
poporul sub conducerea 
partidului, orînduirea so
cialistă, a deschis tineretului 
orizonturi la care generațiile 
anterioare nu puteau visa. 
Programul partidului îi pune 
la îndemină, solicitindu-i e- 
fortul și elanul sâu creator, 
un cîmp tot mai vast de îm
plinire, de realizare a nă
zuințelor celor mai înalte. 
Tineretul este pătruns de 
convingerea că înfăptuirea 
politicii partidului comunist, 
transpunerea neabătută în 
viață a sarcinilor pe care 
le-a pus în fața poporului 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
este chezășia viitorului său 
luminos, a împlinirii idealu
rilor sale, ale întregului 
popor.

în uzine, pe șantiere, pe 
ogoare, în cîmpul științei sau 
al învățăturii el este hotărît 
să depună eforturi* tot mai 
intense, să-și aducă o con
tribuție tot mai importantă 
la realizarea sarcinilor sta
bilite de partid, la înfăp
tuirea programului de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Astăzi, cînd Partidul Co
munist Român intră în al 
50-lea an al glorioasei sale 
existențe, glasul milioanelor 
de tineri ai țării rostește la 
unison cu glasul întregii na
țiuni același cîntec de slavă 
închinat partidului drag.

nruhri. 
părârii 
rețalul

Pe 
prezenți
Gheorghe. prim-adfunct al minis
trului și șef al Marelui Stat Ma
jor, generah și ofițeri superiori.

*
La sosirea la Moscova, pe ae

roportul V’nukovo, membrii de
legației au fost salutați de mare
șalul A-A. Greciko, mareșalul 
I.I. Iakubovski. prim-locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., 
comandant suprem al forțelor ar
mate unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, loc
țiitori ai ministrului apărării, ge
nerali și ofițeri superiori sovie
tici.

re pentru contemporaneitatea lui 
în artă, atit pe planul național, ■ 
cit și pe cel european. Astfel, B 
Dobrogeanu-Gherea ne uimește B 
prin unele aprecieri ca acestea : g 
„Chiar în școala cea nouă fran- — 
ceză e un om foarte talentat, a- 
cesta e Verlaine, și cine ar pu- ■ 
tea să nege talentul mare al B 
preraphaeliților englezi cum e b 
Dante-Gabriel Rosetti, Swinbur- g 
ne, Morris, sau cine se îndoiește " 
de marele talent al scriitorilor ■ 
scandinavi Strindberg și mai B 
ales Ibsen ? (...)**. E drept, a- b
ceste aprecieri le făcea în 1895 g 
— cina unele dintre numele de 
mai sus începuseră să circule și ■ 
la noi, dar trebuie să recunoaș- 0 
tem că, in ceea ce privește pe b 
alții dintre ei, mențiunile lui C. g 
Dobrogeanu-Gherea au un carac
ter de anticipație evident, mai ales ■ 
pnn tonul neșovăitor al recu- 0 
noașterri valorii lor. g

Vastitatea și mai ales actuali- g 
tatea la zi a lecturilor lui C. 
Dobrogeanu-Gherea e surprin- ■ 
zătoere. in raport cu constanța 0 
concepțiilor lui fundamentale de- b 
spre critică. O simplă spicuire a g 
numelor estete m articolul — 
tiștti cetițem- este edificatoare. ■ 
^ritictx/ american" Bayard Toy- ■ 
lor, monografiile de sernton en- B 
girz» semnate de Frank T. Mar- g 
zialis, Felix Raab. Roden Noel, 
John Stuart Blache, Andrew Ja- " 
met Symmgton etc. ■

E tot atit de adevărat ci, in 0 
această diversitate de lecturi, nu g 
toate reprezintă estăd orientări 
ae prima Acesta e unul ■ —«-------- ----------- — — -
dintre nicwr'c mecitabile ale ■ desfășura:* pe un circuit de 

i-.rr -z- m 3 300 m in Sinaia parcurși de
■ 15 ort s* urci In serpentine 
B pină la Minăstire, pe străzi cu 

Aceotf miezrere ia con- g piatră cubică, pe alocuri veche,
tmpomeiute. In — o> tone _ si si plonjezi apoi spre soșeaua 

ă co > n ■ «tionsl* Sinaia-Bresov si din

totufi. fmentul Jru dDtacei «S» km ai etapei.
rW* ri de căldură ci operei cn- g aproaoe o treime au fost de ur-
tice a hâ C. Dobrageanu-Ghe- cuș dur, pieptiș care a solicitat
retf Oricir ar p&ea de bazar- " enorm pe concurenți și a fă:ut

ajirmatia că el e intr-un ■ țăndări plutonul chiar din pri- 
fel predecesorul sincronismului 0 miikilometri.Primul sprint de cațarare sus 

" ia Minăstire, a fost ctstigat de 
/ 5- b dinamovistul Ciocan urmat de

geanu-Gncrea a afirmat ri rea- cehoslovacul Svoboda și sovie- 
Iriateo criticii ca operă de artă ■ ticii Zaharov și Savin ; iar al 
a deschis calea constituirii acei- ■ doilea i-a revenit lui Sclejean 
tei critici ca o artă a cu vini ului, b care a întrecut în ordine pe 
no . Cernea, Savin și Zaharov. După. «za aemonstrația de gmdt- B turul al treilea. '• asile Teodpr, 
re pe care o imolică, prin ope- B In vervă, trece de 9 ori primul 

r.,™ Fz, - la punctul de cățârare în luptă re e mm tirzru a lui Eugen Lo- B acerbâ cu Cernea (care se 
nW®. b răsturna în turul al X-lea) și

— sovieticul Savin, de asemenea

• S-A DESCOPERIT UN TA
LENT AUTENTIC : VASILE MO- 
CANU — UNUL DINTRE CEI 
MAI BUNI ARUNCĂTORI DIN 
ȚARĂ.

Aspect din „Cursa Munților"
Foto : V. BAGEAC

u CURSA MUNȚILOR"
Cehoslovacul A. Svoboda învingător 

grea etapăîn cea mai
SINAIA, (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Ucigătoare, această a II I-a e-

înun excelent urcător. Dar 
micul grup fruntaș de 10—12 
cicliști, Svoboda urmărește a- 
tent, și la intrarea în penultimul 
tur (al 14-lea) se detașează, ur- 
cind cu o prospețime surprinză
toare. Vasile Teodor și sovieti
cul Savin care se duelaseră 
pină atunci, nu reușesc să-i 
prindă roata și împreună cu 
ceilalți din plutonul fruntaș, pri
vesc neputincioși cum se deoăr- 
tează suplu alergătorul ceho
slovac. Svoboda va cîștiga etapa 
cu un avans de cîteva sute de 
metri asupra unui mic pluton, 
în fruntea căruia se aflau Ciu- 
meti — care a făcut o cursă ex
celentă — tînărul ciclist german 
Altman (20 de ani) și Vasile Teo
dor, marele animator al etapei.

După această etapă, cursa are 
un nou lider în persoana alergă
torului A. Svoboda de la clubul 
Ruda Hvezda-Pilsen.

Miine se desfășoară ultima 
etapă. Sinaia-București — 125 
km. Plecarea orele 9,30, sosirea 
în jurul orei 12,30 pe velodro
mul Dinamo — București.

EMIL IENCEC

La im-tatia Federației eomba- _ 
tantxlor antifasciști din R.S. 
Cehoskreaci. o delegație a Co- ■ 
mftetuhri veteranilor din războ- 0 
ini antifascist alcătuită din gene- g 
ralii maiori în rezervi Constantin _ 
T. Bwtukxu «i Marcel Mihâiles- 
cn a plecat în R S. Cehoslovac.: ® 
petrtra a nartirioa la manifest':- 0 
rile organizate în locahtitile g 
Bratislava si Zvolen. cu prileiul g 
celei de-a 25-a aniversări a vic
toriei asupra Germaniei fasciste. ®

Cum a fost în Mexic
și San Salvador

Ne răspunde VALENTIN STĂNESCU

Miercuri. Ia ora cînd reprezen
tativele României și Iugoslaviei 
începeau repriza secundă a „ami- 

---------- calului* lor, un avion al companiei 
_-------... . - ■ Air France depunea pe pista Ae-
Cu prueiul celei de-a -a g reportului International Otopeni

■ z_ir r---------- ■ pe componenții selecționatei B de
B fotbal a tării noastre. Despre tur- 

■ _ neul „secunzilor- în Mexic si San
■ Sa'vador. vorbește cititorilor noș- 
B tri antrenorul Valentin Stănescu,

! pe care ..l-am prins- ieri dimi- 
B neață la sediul F.R. de Fotbal.
■ „Comportarea elevilor mei în 

cele cinci jocuri susținute — în
B decurs de numai 11 iile ! — o con-
— sider bună. Cea mai reușită evo-
■ luție au avut-o în partida de la 
g Toluca (altitudinea 2 47» metri) cu

selecționata Mexicului, scor 1—1. 
0 In ultima întilnire. cea de la 
— Vera Crux, cînd am avut ca parte-
■ neră formația „Rechinii roșii" — 
B din prima divizie a campionatului

mexican — am pierdut cu 1—0, 
0 dar golul gazdelor a fost înscris
— dintr-o flagrantă poziție de of-
■ said.

<A<erpr«»)

TN EDITURA POLITICA 
A APARUT VOLUMUL:

Documente din istoria 
partidului comunist și a miș
cării muncitorești revoluțio
nare din România (mai 1921 
— august 1924).

Pentru a avea o imagine cit' mai 
bună asupra randamentului dat 
de jucători, iată, pe scheletul for
mației de bază, mediile califica
tivelor obținute de ei : GORNEA 
(S) — VIGU (8), OLTEANU (7.50), 
VLAD (7,50), POPOVICI (7,50). 
DINCLȚA (8), AXENTE (7), AN- 
GELESCU (8). PIRCALAB (6.50). 
RADU (7) TĂTARU (9), JERCAN 
(0.50). GYORFI (6,50).

La un antrenament — care a 
precedat jocul revanșă cu Mexicul 
— portarul GHIȚĂ ș>i-a rupt de
getul mare de la mina stîngă. pa- 
rînd un șut expediat de... colegul 
său băcăuan. ENE DANIEL.

GORN'E \ si TĂTARU. împreună 
CU doctorul GABRIEL CHEREBE- 
TIU, au rămas la Ciudad de 
Mexico, de unde și-au continuat, 
apoi, călătoria spre Guadalajara. 
Aici se vor odihni trei zile după 
care se vor antrena singuri — 
conform programării lăsate — 
pînă la sosirea delegației «mondia
lilor» noștri".

D. V.

, Competiția atletică inițiată 
ziarul nostru a găsit o largă 
ziune în rîndul elevilor și al 
fesorilor de educație fizică. E

I află în plină desfășurare, 
profesori, mai harnici, pentru 
putea constitui o echipă cit 
puternică pentru etapa pe se 
a Cupei „Scînteii tineretului'1 
și început să-și organizeze < 
cursuri interclase sau pe șcc 
la care concurează cei mai 1 

, elevi din fiecare clasă. Alaltă: 
am fost invitați să participări 
un concurs atletic al Școlii pr 
sionale mașini electrice sub 
recta supraveghere a profesori 
de educație fizică Petre Vrîn< 
nu, director adjunct cu pro 
mele educative. Profesorul, av 
regulamentul competiției publ 
de ziarul „SClNTEIA TINERE’ 
LUI" la 23 aprilie, apreciază : 
ritul de „echitate de care au 1 
călăuziți organizatorii competi 
atunci cînd au preconizat Imp 
țirea concurenților în categor 
începători și avansați-legitim 
Aceasta încurajează pe elevii 
cepători care se vor întrece ] 
mai cu începători, iar pe de i 
parte nu prejudiciază nici pe p 
fesorii de educație fizică din $c 
care au descoperit pînă în p 
zent elevi dotați pentru atlet! 
și i-au îndrumat deja spre s 
țiile de performantă".

Terenul de sport I.C.O.M. < 
Cotroceni, apropiat de școală, 
este un teren de atletism bine ț 
la punct. Pe el se văd însă an 
najările făcute de elevii școlii p: 
sute de ore de muncă volunta 
ceea ce, lor, ca beneficiari direc 
le dă o satisfacție în plus cî 
vin astăzi la concurs.

Cu toate că. starterul, elev 
Laurențiu Ardeleanu, și el at 
legitimat ca și multi alții ven 
la concurs, nu a avut pistol, ci 
chetă sau manșetă în alb-negt 
ca la marile concursuri atletic 
totuși nu s-a înregistrat nici t 
start „furat". Cel mai rapid 
proba de RO m plat â fost Co 
stantin Seimen din anul II F, ca 
a reușit să alerge distanța în f 
sec. Masiv, puternic, cu un zîmb 
permanent pe față și cu nasul 
vint, Constantin a reușit să CÎ 
tige și proba de 800 m dar de da 
aceasta m urma unui dramat 
salt pe linia de sosire, în lupta < 
„lunganul" Gabriel Vezetiu. R 
zultatul excelent (2 : 08.6) îi anui 
tă de pe acum ca redutabili n 
prezentanți ai școlii în faza f 
sector.

Săritura în lungime a dat cîști 
de cauză lui Petru Drăgoi cai 
cu 5,27 m a reușit o ispravă bun 
pentru un loc de sărit amenajî 
ad-hoc, care nu prezenta pre 
multe puncte comune cu o groa 
pă de sărituri de la un concur 
obișnuit, oficial. Dar nu aceast 
e esențial. Exemplul ucenicilor d 
la Școala profesională mașini e 
lectrice poate fi urmat și de alți 
Nu se pot găsi terenuri special 
de atletism în preajma tuturo 
școlilor. Insă se pot amenaja, făr 
prea multe dificultăți, locuri und 
să se dispute probele simple ce 
rute de acest concurs. Alergare: 
de viteză pe 60 m plat se poate 
disputa și pe asfalt, în curtes 
școlii, sau, în cazuri extreme, pe 
locuri învecinate, spații verzi, ale 
etc. De asemenea, alergarea dt 
rezistență se poate face în jurii 
școlii. Chiar dacă distanțele ni 
pot fi respectate întocmai din 
cauza condițiilor existente, în 
etapa I, aceasta nu trebuie să 
ducă la nedisputarea probei. Ele
vii dotați la alergările de viteză 
pot fi evidențiați și dacă aleargă 
doar 50 m ; ca de altfel și la aler
gările de —------ •• • ■
tele pot j 
aceasta 
cursei. ] 
înălțime 
sfoară, _______  ...
s-a făcut cu aterizare pe o saltea. 
Aceste improvizații inerente pen
tru unele școli, permit, acolo 
unde este bunăvoință, să se înlă
ture unele dificultăți pentru des
fășurarea primei etape. Sugerăm, 
dat fiind faptul că s-au și expri
mat în acest sens angajamente, ca 
organizațiile U.y.C. și asociațiile 
sportive școlare să solicite si să 
utilizeze pentru aceste concursuri 
bazele sportive ale cluburilor de 
performantă și ale mărilor aso
ciații.

Dintre elevii legitimați Ia con- 
cursul sus-amintit am remarcat 
pe Vasile Mocanu la aruncarea 
greutății. Deși a început pregă
tirea atletică doar de cîteva luni, 
el a reușit să arunce o greutate 
de 6 kg (în regulament este pre
văzută greutate de 5 kg, însă în 
prima etaoă se pot face derogări 
de asemenea natură) 13,65 cm, 
ceea ce îl indică printre cei mai 
buni_ aruncători din țară la vîrsta 
de 15--16 -ani. Din spusele profe
sorului Vrînceanu, școala are 
mulțl elevi legitimați, însă ei îsi 
vor face un campionat al lor cu 
alt prilej, ocazie cînd se vor se
lecționa ?i reprezentanții scolii la 
apropiatul concurs al școlilor pro
fesionale.

• rezistență, unde distah- 
fi chiar mai lungi, dacă 

ușurează organizarea 
Pe alocuri, ștacheta de 

a fost înlocuită cu o 
iar săritura în lungime

i ■ ■■■■■■■■ »■ ■ a

In atenția
absolvenților de liceu

Absolvenții ultimului an al li
ceului de cultură generală ter
mină cursurile la 23 mai, cu trei 
săptămîni mai devreme decît cei
lalți elevi. Pină la 17 iunie, ei 
se vor pregăti individual și vor 
lua parte — facultativ — la con
sultațiile și lecțiile de sinteză, ce 
se vor desfășura în cadrul lice
elor unde și-au urmat studiile.

Ca și în anul precedent, can- 
didații la bacalaureat vor da e- 
xamen scris și oral — pentru 
secția reală — la literatură ro
mână și matematică, iar numai 
oral, la unul din obiectele : fi
zică, chimie, biologie, după pre
ferință. Cei care au urmat sec
ția umanistă vor susține probe 
scrise și orale la literatura ro
mână și la o limbă modernă, 
studiată cu începere din clasa a 
V-a a școlii generale, sau la 
limba latină. De asemenea, vor 
fi examinați, la alegere, — nu
mai oral — Ia una din discipli
nele : Istoria României, biolo
gie, filozofie.

Răspunsurile candidaților vor 
fi notate de cite doi profesori 
examinatori pentru fiecare din 
obiectele prevăzute în progra
ma de bacalaureat, iar media se 
va calcula aritmetic, atit la pro
bele scrise, cit și la cele orale. 
Pentru obiectele la care se sus
țin doar examene orale, nota 
obținută devine medie.

Ambele sesiuni ale ediției 1970 
a bacalaureatului, din vară — 
18—22 iunie — și din toamnă 
20—25 august, vor fi susținute 
în fața unor comisii speciale 
prezidate de un profesor sau 
conferențiar universitar, numit 
de Ministerul Invățămintului și 
sprijinit de un vicepreședinte, a- 
les de inspectoratul general ju
dețean din rîndul profesorilor 
care au cel puțin gradul II și 
predau la alte licee decît la cel 
căruia aparțin absolvenții celor 
12 clase.

(Arerpree)

„VREAU SA DEVIN
■■■■■■■■■■■a

TIMIȘ VASILIU

(Urmare din pag. I)

așa cum ne informează inginerul 
Șerban Ciripuș, locțiitor al co
mandantului de brigadă pe lotul 
construcții, ei s-au angajat să co
lecteze fierul vechi de la acest 
punct de lucru. „Nici un gram 
să nu se piardă" — e deviza 
lor. Duminică, la lucrările de a- 
menajare a terenului de fotbal, 
de la intrarea în colonie, nici un 
brigadier nu a absentat.

Sînt tineri destoinici, pe cale 
de a deprinde ascunsele taine 
ale meseriei de constructor. Și 
dacă astăzi muncitorii sînt mul
țumiți de condițiile pe care le 
oferă șantierul Lotrului, recu
noștința lor se îndreaptă și către 
acești tineri.

— Pentru a le înlesni pătrun
derea trainică în amănuntele me
seriei — completează cuvîntul 
maistrului, Gh. Sofron, secretarul

comitetului U.T.C. dl lotului 
construcții și șeful brigăzii de ti
neret de aici — comandamentul 
șantierului național, prin comisia 
sa profesională, a organizat 
cercuri de calificare, cu o tema
tică riguros alcătuită, cu cadre 
de specialitate competente. Pe 
lingă o strictă evidență a frec
venței la aceste cursuri, se ur
mărește activitatea de zi cu zi a 
fiecărui tînăr brigadier. Pînă a- 
cum, prin corectitudinea și ze
lul de care dau dovadă în pre
gătire, tinerii Constantin Vangu, 
Dumitru Purcaru, Gh. Ianoș, 
Marin Dulceanu confirmă păre
rea noastră că vor ajunge buni 
meseriași.

...Ne întoarcem în colonie. La 
despărțire, Ioana Safta mă pri
vește insistent. înțeleg din priviri 
că așteaptă să-i spun că am înțe
les totul, că știu de unde por
nește această dorință a ei, de a 
deveni uteoistă și brigadieră. Și 
poate la fel ca ea mi-ar fi „răs
puns" ceilalți opt tineri care 
au primit de curînd carnetul de 
membru al organizației noastre.

® . • JOI la Teheran a început 
B întîlnirea internațională de tenis 

dintre echipele Iranului și Ro-
■ mâniei contînd pentru „Cupa 
0 Davis“. în primul meci Ilie

Năstase l-a învins cu scorul de
® 10—8, 6—9, 6—8, 5—7, 6—3 pe 
B Tagni Azbari. ion Tiriac condu- 

ce cu 6—0, 4—0 în fața lui
■ Hussein Akbari, partida fiind în- 
0 treruptă din cauza întunericului.
■ • IN CURSUL zilei de ieri a 
B fost alcătuit lotul celor 22 de 
g fotbaliști români câre vor par- 
" ticipa la turneul final al cam- 
0 pionatului mondial din Mexic. 
B Lotul este alcătuit din Răduca-

nu, Adamache, Gornea (portari),
■ Șătmăreanu, Ivăncescu, Lupescu, 0 Dan, Dinu, Mocanii, Deleanu 
_ (fundași) : R. NunWeiller, Du- 
H mitru, Ghergheli, Pescaru (rilij- 
0 locași) ; Dembrovschi, Neagii, 
g Dobrin, Dumitrache, Domide,

Tufan, Tătaru și Lucăscu (ata- 
H cânți).
■ • DUPĂ 12 RUNDE si dispu- 
B tarea partidelor întrerupte, în 
g turneul zonal feminin de șâh 
“ de la Vrnjacka Banja conduce 
B Gertrude Baumstarck (România)
g cu 9 puncte și 2 partide mai

mult jucate, urmată de Elisa-
■ beta Polihroniade (România) 8 
B puncte (o partidă în plus). Ruji- 
_ ța Jovanovici (Iugoslavia). Ma- 
w ria Ivanka (Ungaria) cîte 7,5 
B puncte.
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NOI PROTESTE ÎMPOTRIVA 

ACȚIUNILOR AGRESIVE ALE S. U. A. 
IN ASIA DE SUD-EST

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Senatul Adunării legislative din 
Massachusetts a adoptat o rezolu
ție care cheamă la organizarea în 
icest stat a unui referendum în 
problema intervenției Statelor 
Unite în Cambodgia. Rezoluția 
propune ca referendumul să 
aibă loc paralel cu alegerile le
gislative, programate pentru no
iembrie.

Același for a adoptat și o re
zoluție prin care președintele 
S.U.A., Richard Nixon, este invi
tat să explice politica vietname
ză și cambodgiană a Administra
ției în Congresul Statelor Unite, 
în cadrul unei sesiuni comune a 
Senatului și Camerei Reprezen
tanților.

DUPĂ „MA'ACRUL
DIN KENT"

GREVĂ ÎN 
UNIVERSITĂJIIE 

Șl COEEGIllE 
AMERICANE
In întreaga Americă au 

continuat acțiunile de 
protest ale studenților 
față de noua intervenție 
militară a S.U.A. în Asia 
de sud-est, precum ș*. îm
potriva uciderii celor pa
tru studenți de Ia Univer
sitatea de Stat din Kent 
(Ohio) de către garda 
națională.

„Practic, scrie agenția 
U.P.I., toate colegiile și uni
versitățile Statelor Unite 
și-au suspendat cursurile ca 
urmare a grevei lansate . in 
semn de protest față de in
tervenția in Cambodgia și u- 
ciderea celor patru manifes- 
tanți din Kent“.

Intr-o serie de localități, 
studenții au ocupat localurile 
universităților, organizind pi
chete de protest.

Paralel cu aceasta _ greva, 
în numeroase localități, au 
avut loc demonstrații și mi
tinguri, în cursul cărora mii 
de studenți și-au exprimat 
opoziția față de politica pre
ședintelui Nixon in Cambod
gia. Universitățile din Bos
ton și Princeton au decretat 
suspendarea cursurilor pînă 
la vacanța școlară pentru a 
protesta contra intervenției 
militare americane în Cam
bodgia.

Organizațiile studențești au 
anunțat că vor organiza, în- 
cepind de joi, trei zile de 
protest național și doliu fața 
de „masacrul din Kent". Ac
țiunea va culmina simbătă 
cu un marș asupra Casei 
Albe. .

Mai multe personalități ale 
vieții politice americane au 
condamnat cu asprime re
presiunile de la Universita
tea din Kent, cerind pedep
sirea vinovaților. „Cine din
tre noi, a declarat senatorul 
Edward Kennedy, văzînd tru
pele americane trăgînd cu 
sălbăticie in mulțimea de stu
denți din Ohio, nu și-a ima
ginat imediat cum aceleași 
trupe au ucis la Song My sute 
de vietnamezi fără apărare ?“ 
El a chemat pe toți americanii 
de bună credință să-și expri
me protestul față de angaja
mentul american in Cambod
gia și față de uciderea celor 
patru studenți. „Trebuie să ne 
unim vocile in semn de pro
test și să cerem încetarea a- 
cesiei nebunii. Depinde numai 
de voi, de mine și de ceilalți 
nenumărați americani care 
s-au îngrozit de noua evolu
ție a evenimentelor, pentru a 
pune capăt acestei stări de 
lucruri". Ea rîndul său, sena
torul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Se
nat, a propus crearea unei 
comisii prezidențiale care să 
investigheze împrejurările în 
care au fost uciși studenții de 
la Universitatea de Stat din 
Kent. „Ceea ce s-a întîmplat 
Ia Universitatea din Kent se 
poate intîmpla oriunde" dacă 
nu vor fi luate măsuri din 
timp, a spus el. Senatorul 
Stephen Young a introdus o 
rezoluție în Senat, cerînd 
crearea unei comisii speciale 
senatoriale care să investi
gheze faptele petrecute Ia 
Kent.

Patru personalități religioa
se au dat publicității un co
municat comun în care arată, 
printre altele : „Din nou Sta* 
tele Unite au adoptat măsuri 
militare într-o situație care a 
demonstrat deja în mod sufi
cient inutilitatea măsurilor 
militare. încă o dată Statele 
Unite au depășit procedura 
constituțională și ignoră acor
durile internaționale. Adop- 
tînd această măsură, guver
nul a acționat în contradic
ție cu declarațiile sale potri
vit cărora el urmărea dezes- 
caladarea conflictului și o 
soluție politică".

IN S.U.A.
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

într-un discurs rostit la Balti
more, senatorul Edward Kennedy 
a cerut Congresului să exercite 
un control strict asupra fonduri
lor destinate operațiunilor mili
tare americane din Indochina, 
„în ceea ce mă privește, condui
ta pe care trebuie să o urmeze 
Congresul este clară. Noi deți
nem controlul asupra alocațiilor 
și trebuie să exercităm acest con
trol fără întîrziere". „Fondurile 
destinate războiului din Vietnam 
trebuie restrînse într-o manieră 
care să asigure retragerea noas
tră militară din această regiune, 
făcînd imposibilă din punct de 
vedere financiar continuarea pre
zenței americane4*, a declarat 
Edward Kennedy.

HONOLULU 7 (Agerpres). — 
Senatul Insulelor Hawai a adop
tat o rezoluție prin care cere 
președintelui și Congresului 
S.U.A. să înceteze intervenția mi
litară în Cambodgia. în rezoluție 
se spune că escaladarea războiului 
din Vietnam prin pătrunderea 
trupelor americane pe teritoriul 
Cambodgiei „nu va duce la în
cetarea războiului, ci va supune 
națiunea americană la noi pier
deri de vieți omenești... Impli
carea militară a Statelor Unite în 
Asia de sud-est — conchide re
zoluția — îeflectă asumarea ro
lului de polițist mondial și este 
contrară idealurilor umanitare".

VII REACȚII
SOFIA 7 (Agerpres). — Gu

vernul R. P. Bulgaria a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu agresiunea S.U.A. împotriva 
Cambodgiei, în care este reafir
mată solidaritatea poporului bul
gar cu cauza dreaptă și lupta 
eroică a popoarelor din Indochi
na. Guvernul și poporul bulgar, 
se spune în declarație, vor conti
nua să acorde, în măsura posibi
lităților lor, întregul sprijin mo
ral și material popoarelor Asiei 
de sud-est, care luptă pentru 
pace, independență națională și 
progres social.

CAIRO 7 (Agerpres). — Re
publica Arabă Unită examinează 
cu atenție evoluția situației din 
Cambodgia și studiază problema 
recunoașterii Guvernului Regal 
de Unitate Națională de sub egi
da Frontului Național Unit al 
Cambodgiei, a declarat miercuri, 
în cadrul unei conferințe de pre
să, Esmet Abdel Meguid, purtă
torul de cuvînt oficial al guveru- 
nului egiptean. El a subliniat că 
„R.A.U. condamnă cu energie in
vadarea Cambodgiei și consideră 
ca un fapt extrem de grav bom
bardamentele asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam", 
precizînd că „această nouă agre
siune, precum și îaidurile asupra 
R.D.V., constituie un atentat la 
suveranitatea și independența 
țărilor din Indochina".

încheierea vizitei 
ministrului afacerilor externe 

al României la Brazzaville
BRAZZAVILLE 7 — Trimi

sul special Agerpres, Nicolae 
Crețu, transmite : Ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, și-a încheiat 
miercuri vizita oficială între
prinsă la Brazzaville la invi
tația guvernului Republicii 
Populare Congo.

în ultima zi a șederii sale 
la Brazzaville, Corneliu Mă
nescu a fost primit de preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Congo, 
Marien N’Gouabi. A fost pre
zent ministrul afacerilor ex
terne, Auxence Ikonga.

Cu acest prilej, ministrul de 
externe român a transmis din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de salut 
președintelui Republicii Popu
lare Congo. La rîndul său, 
președintele Marien N’Gouabi 
a transmis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj cordial 
de salut.

întrevederea desfășurată în
tr-o atmosferă r cordială, a 
prilejuit o trecere în revistă 
a problemelor de interes co
mun. relevîndu-se importanța 
deosebită a extinderii colabo
rării dintre cele două țări în 
domenii cit mai diverse de ac

Guvernul Regal de 
Unitate Națională 

din Cambodgia 
recunoscut de 

noi state
SAIGON 7 (Agerpres). — Gu

vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a 
hotărît să recunoască Guvernul 
Regal de Unitate Națională drept 
singurul guvern legal al Cambod
giei, anunță agenția de presă Eli
berarea. într-un mesaj adresat 
lui Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, se arată că po
porul vietnamez va face tot po
sibilul pentru a susține cauza 
dreaptă a luptei poporului khmer 
și a dezvolta relațiile cu Cam
bodgia pe baza respectării stric
te a independenței, neutralității 
și integrității teritoriale a Cam
bodgiei în cadrul frontierelor ei 
actuale. Guvernul Revoluționar 
Provizoriu, se arată în mesaj, se 
angajează să lupte împreună cu 
poporul khmer împotriva agreso
rilor americani pînă la victoria 
totală.

ÎN ALTE TARI
Intervenția trupelor americane 

în Cambodgia a provocat vii pro
teste și în țările din America 
Latină.

în capitala Venezuelei, nu
meroși studenți și profesori au 
participat la o demonstrație de 
stradă, cerind încetarea imediată 
a războiului. O demonstrație si
milară a avut loc în fața Amba
sadei americane din Costa Rica.

ROMA 7 (Agerpres). — Inter
venția militară americană în 
Cambodgia și evoluția generală 
a situației din Peninsula Indo- 
chineză au trezit un larg ecou 
și preocupare în Italia.

Făcîndu-se interpreții acestei 
stări de spirit, conducerile Par
tidului Comunist și Partidului 
Socialist al Unității Proletare, 
lideri ai socialiștilor italieni 
(P.S.I.), conducerile celor trei 
mari centrale sindicale și cele 
ale organizațiilor tineretului de
mocrat au dat publicității decla
rații speciale în care subliniază 
pericolul grav pentru pace pe 
care-1 reprezintă agresiunea îm
potriva Cambodgiei și bombar
darea teritoriului R.D. Vietnam, 
pronunțîndu-se pentru organi
zarea imediată pe întreg terito
riul Italiei a unei largi mișcări 
populare de protest, de ripostă 
la agresiunea imperialistă, de 
sprijinire a luptei juste' pentru 
suveranitate și independență 
națională a popoarelor din Indo
china.

tivitate. Au fost abordate, de 
asemenea, aspecte ale situației 
internaționale actuale, eviden- 
tiindu-se existența unor punc
te de vedere similare în pro
blemele discutate.

La încheierea vizitei, a fost 
publicat un comunicat comun, 
care relevă dorința celor două 
părți de a crea condiții cît 
mai favorabile întăririi priete
niei și cooperării româno-con- 
goleze. Documentul subliniază 
necesitatea intensificării efor
turilor pentru salvgardarea și 
consolidarea păcii în lume, 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a tuturor probleme
lor litigioase. S-a exprimat 
convingerea că pentru întări
rea păcii și securității interna
ționale este necesar să se asi
gure fiecărui popor dreptul 
sacru de a-și hotărî singur 
destinul, să se așeze la baza 
relațiilor dintre state princi
piile suveranității, indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, al neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Ministrul afacerilor externe 
al României a adresat minis
trului de externe al Republi
cii Populare Congo invitația 
de a efectua o vizită oficială 
în Republica Socialistă Româ
nia. invitație acceptată cu sa
tisfacție, data vizitei urmînd 
să fie stabilită ulterior.

• NGUYEN THI BINH, 
șefa delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud la convorbirile cvadri- 
partite de Ia Paris, a decla
rat joi că reluarea discuții
lor în cadrul ședinței nor
male de joia viitoare depin
de de atitudinea Statelor 
Unite. Ea a arătat că princi
palele obstacole pentru rea
lizarea acestui lucru îl con
stituie agresiunea americană 
din Cambodgia și bombarda
mentele efectuate asupra 
R.D. Vietnam.

Operațiunile 
militare din
Cambodgia

PNOM PENH 7 (Agerpres) — 
Forțele terestre americane susți
nute de bombardamente masive 
ale aviației strategice și tactice, 
precum și de marina fluvială, 
și-au continuat joi operațiunile pe 
teritoriul cambodgian. în acest 
sens, corespondenții de presă 
menționează că intervenția vede
telor marinei fluviale americane 
în sprijinul trupelor terestre con
stituie un element nou, interve
nit în ultimele 24 de ore, în evo
luția situației militare din Cam
bodgia.

Pe de altă parte, se mențio
nează că luptele puternice dintre 
trupele administrației de la Pnom 
Penh și forțe ale rezistenței popu
lare în regiunea capitalei cambod
giene s-au extins și în zonele în
vecinate. Potrivit ag ției Asso
ciated Press, în cursul zilei de 
joi, forțele de rezistență popu
lară au cucerit important- locali
tate Senmonorom, capit; a pro
vinciei Mondulkiri, preci n și o- 
rașul Kratie, situat pe m-’ul estic 
al fluviului Mekong, la aproxi
mativ 160 kilometri de Pnom 
Penh.

Totodată, surse oficiale de la 
Pnom Penh au anunțat că loca
litatea Prey Veng, capitala pro
vinciei cu același nume (situată 
la 40 km de capitală), este încon
jurată în momentul de față de 
forțe ale rezistenței populare • 
unitățile administrației Lon Noi, 
care se află în acest oraș, mențin 
legătura cu comandamentul din 
capitală numai prin intermediul 
radioului.

BANGKOK 7 (Agerpres).- — 
Primul ministru tailandez, ma
reșalul Kittikachorn. a făcut o 
declarație la Bangkok, în care a 
confirmat că trupele tailanc’aze 
aflate de-a lungul frontit^ei 
cambodgiene au fost puse sub 
stare de alertă, „pentru a face 
față oricărei situații". Ca o jus
tificare a acestei acțiuni, mare
șalul Kittikachorn a menționat 
că „Tailanda este dispusă să 
examineze orice cerere de a tri
mite trupe, pe care i-ar prezen
ta-o guvernul cambodgian"

Sosirea 
la Kinshasa

KINSHASA 7. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Crețu, 
transmite : Miercuri, ministrul a- 
facerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a sosit Ia 
Kinshasa, capitala Republicii De
mocrate Congo. Oaspetele român 
a fost întîmpinat de 'Cyrille A- 
doula, ministrul de stat însărci
nat cu afacerile externe, coope
rarea și comerțul exterior, de 
persoane oficiale congoleze, de 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați Ia Kinshasa. Au fost 
prezenți ambasadorul român A- 
îexandru Tujon și membrii am
basadei.

Joi dimineața, ministrul aface
rilor externe al României a avut 
primele contacte oficiale cu mi
nistrul de stat însărcinat cu a- 
facerile externe, cooperarea și 
comerțul exterior. Seara, minis
trul congolez a oferit un dineu 
în onoarea oaspetelui român, la 
care au fost prezenți reprezen
tanți ai vieții publice, economi
ce și culturale congoleze. Cyrill- 
Adoula și Corneliu Mănescu au 
rostit toasturi.

Cu prilejul acestei vizite, zia
rele din Kinshasa evocă aspec
te ale realității iomânești con
temporane, o atenție particulară 
fiind acordată raporturilor de 
prietenie și solidaritate dintre 
țara noastră și tinerele state a- 
fricane. Aș menționa, în context, 
articolul din ziarul „Le Progres", 
în care se subliniază că „Româ
nia manifestă o caldă simpatie și 
un interes deosebit față de do
rința statelor Africii de a se dez
volta pe o cale independentă, de 
a realiza profunde schimbări în 
economie, în cultură, în viața lor 
socială.

ADUNAREA FESTIVĂ 
DE LA PRAGA

PRAGA 7. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : La Hradul din Praga a a- 
vut loc joi adunarea festivă con
sacrată celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist. în prezidiu au luat 
loc conducătorii de partid și de 
stat ai Cehoslovaciei, precum și 
șefii delegațiilor de peste hotare 
invitate la festivități. Prezentînd 
raportul la adunarea festivă, 
Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
vorbit despre însemnătatea isto
rică a victoriei asupra fascismu
lui. După ce a relevat rolul ho- 
tărîtor al armatei sovietice în e- 
liberarea Cehoslovaciei, el a ex
primat popoarelor frățești român, 
polonez, iugoslav, bulgar, ungar, 
tuturor luptătorilor antifasciști, 
recunoștința pentru contribuția 
adusă, alături de unitățile ar
mate și partizanii cehoslovaci, la 
lupta pentru alungarea cotropi
torilor naziști. Vorbitorul a pre
zentat apoi momentele impor
tante din istoria postbelică a 
Cehoslovaciei, succesele obținute 
de popoarele ceh și slovac în 
dezvoltarea economiei și cultu
rii țării. în continuare, Gustav 
Husak s-a referit la unele aspec
te ale situației internaționale și 
a abordat pe larg diverse proble
me actuale ale construcției so
cialiste din Cehoslovacia.

Au rostit apoi cuvîntări de sa
lut conducători ai delegațiilor de 
partid și de stat piezente la fes
tivități — Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul
garia, Pal Losonczi, membru al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, Albert Norden, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

Luînd cuvîntul, conducătorul 
delegației române, Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a adresat tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii 
din R. S. Cehoslovacă un salut 
tovărășesc și cele mai calde fe
licitări din partea Comitetului 
Central al Fartidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, din 
partea întregului popor român. 
Vorbitorul a relevat importanța 
luptei poporului cehoslovac, sub 
conducerea partidului comunist, 
împotriva ocupantilor hitleriști 
pentru apărarea libertății și in
dependentei țării, pentru salva
rea ființei naționale. Insurecția 
armată din Slovacia și insurecția 
din Praga reprezintă pagini glo
rioase înscrise de popoarele ceh 
și slovac în letopisețul luptelor 
de eliberare socială și națională.

în sfertul de secol care a tre
cut de la eliberare, oamenii mun
cii din Cehoslovacia au obținut, 
sub conducerea Partidului Co
munist, rezultate importante în 
construirea orînduirii socialiste, 
în dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai.

Ziua de 9 mai 1945 — a spus 
în continuare conducătorul dele
gației române — este sărbătorită 
totodată de întreaga omenire 
progresistă ca zi a Victoriei asu
pra fascismului. Greul războiu
lui antihitlerist l-a purtat pe u- 
merii săi Uniunea Sovietica — 
forța principală a coaliției națiu
nilor unite, ale cărei armate s-au 
acoperit de glorie în marile bătă
lii împotriva mașinii de război 
naziste.

Poporul român, după victoria 
insurecției armate de la 23 au
gust 1944, inițiată și condusă de 
Partidul Comunist Român, a 
participat cu întregul potențial 
material și uman, cu întreaga sa 
forță militară la bătălia pentru 
victoria definitivă asupra fascis
mului. După eliberarea întregu
lui teritoriu al țării noastre, ar
mata română a continuat lupta, 
alături de armata sovietică pen
tru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei, dînd grele jertfe de 
sînge : peste 66 000 de ostași 
români au căzut eroic pe terito
riul Cehoslovaciei, în încleștarea 
cu cotropitorii hitleriști.

După ce a relevat rezultatele 
importante obținute de poporul 
Cehoslovaciei sub conducerea 
Partidului Comunist, în con
struirea orînduirii socialiste, vor
bitorul a subliniat că prietenia 
tradițională româno-cehoslovacă, 
bazată pe solidaritatea în lupta 
pentru eliberarea națională și so
cială și cimentată prin sîngele 
vărsat în comun în lupta împo
triva fascismului, a căpătat în a- 
nii construcției socialiste în țări
le noastre un conținut nou, cali
tativ superior, pe temelia traini
că a țelurilor fundamentale co
mune.

în continuare tovarășul Pățan 
a arătat că, oamenii muncii din 

România, strîns uniți în jurul 
Îjartidului, își consacră întreaga 
or energie transpunerii în viață 

a programului adoptat de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român în vederea făuri
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Mobilizînd potențele creatoare 
ale națiunii noastre socialiste, 
partidul și guvernul țării se preo
cupă în același timp de promo
varea unei colaborări active, pe 
multiple planuri cu popoarele ță
rilor socialiste. Prietenia frățeas
că, alianța și colaborarea multi
laterală cu țările socialiste con
stituie elementul central al poli
ticii externe a României. Tot
odată, — a spus vorbitorul — 
țarh noastră dezvoltă largi re
lații cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială. La baza 
legăturilor sale cu toate statele, 
România așează neabătut princi
piile respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității, 
neamestecului în treburile inter
ne, dreptului fiecăruia de a-și 
hotărî singur destinele și avan
tajului reciproc.

Republica Socialistă România 
își aduce contribuția activă la 
realizarea securității europene, la 
înfăptuirea unor progrese pe ca
lea dezarmării generale, în pri
mul rind a celei nucleare. Mili- 
tînd cu hotărîre împotriva poli
ticii imperialiste agresive, po
porul român acordă întregul său 
sprijin poporului vietnamez, în 
lupta sa dreaptă împotriva agre
siunii americane. Republica So
cialistă România a condamnat 
cu hotărîre extinderea și intensi
ficarea acțiunilor agresive ale 
imperialismului american și sate
liților lui împotriva popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambod
gian; tara noastră — a subliniat 
tov. Ton Pățan — și-a reafirmat 
deplina solidaritate și întregul 
sprijin față de lupta dreaptă a 
popoarelor din Indochina pentru 
libertate, independență, pentru 
cauza progresului și păcii în 
lume.

în întreaga sa activitate in
ternațională — a arătat vorbito
rul — Partidul Comunist Român 
militează cu hotărîre pentru 
marea cauză a unității țărilor so
cialiste, a solidarității mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru progres și pace.

în încheiere, el a adresat tu
turor oamenilor muncii cehi și 
slovaci urări de succes — sub 
conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia — în opera de 
construire a socialismului.

★

Joi dimineața, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R. și vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor sovietici de la 
Oslany și la Monumentul eroi
lor de la Vitkov. De asemenea, 
au fost depuse coroane de flori 
din partea conducerii de partid 
și de stat a R. S. Cehoslovace, 
precum și din partea delegațiilor 
de partid și guvernamentale din 
unele țări socialiste.

Pe Hron, la Zvolen
Gliidurile turistice consa

cră orașul Banska-Bystrica 
drept un punct de plecare 
spre cabanele din munții 
Tatra Mică și Tatra Mare. 
Localitatea, una dintre cele 
mai importante din Slovacia 
Centrală, beneficiază de ve
cinătatea unor izvoare cu 
ape minerale renumite și de 
împrejurimi notabile în ceea 
ce privește valorile lor pei
sagistice. O excursie, dc pil
dă, spre masivul Tatra Mare 
ne poartă prin Brezno, dru
mul care duce spre Sklene 
Teplice trece prin Zvolen și 
iată faptele care ne determi
nă să privim această zonă 
altfel decît prin prisma va
lorilor ei turistice. „în regiu
nea munților Tatra Mică — 
consemna comunicatul din 
seara zilei de 1 februarie 
1945 al Marelui Stat Major 
al Armatei Române — tru
pele Armatei a 4-a română, 
înfrîngînd, după lupte grele, 
rezistența vînătorilor alpini 
germani, au cucerit orașul 
Brezno, important nod de 
comunicații de pe valea Hro- 
nului". Conform unui co
municat similar, datînd din 
13 februarie 1945, în aceiași 
munți, ostașii aceleiași arma
te, „înfrîngînd rezistența 
dîrză a inamicului și greutăți 
de teren foarte mari au cu
cerit, după lupte înverșunate, 
numeroase înălțimi importan
te, precum și localitățile 
Baniska, Mito pod Dumberon 
și Sloboda". Iar dincolo de

La 9 mai, popoarele Ceho
slovaciei sărbătoresc cea de a 
XXV-a aniversare a eliberă
rii patriei lor de sub ocu
pația fascistă. La 9 mai 1945. 
în urma strălucitelor victorii 
repurtate de Armata Sovie
tică în lupta împotriva fas
cismului. a fost eliberată 
Praga, desăvîrșindu-se ast
fel eliberarea întregului teri
toriu cehoslovac.

Alături de Armata Sovie
tică, care a fost forța prin
cipală a coaliției antifasciste, 
și de detașamentele ceho
slovace, la luptele pentru eli
berarea Cehoslovaciei a luat 
parte, cu eroism și spirit de 
sacrificiu, și Armata Româ
nă. Luptind pe pămîntul ce
hoslovac timp de cinci luni, 
248 000 de soldați români au 
participat la eliberarea a nu
meroase localități, pierderile 
Armatei Române în aceste bă
tălii ridieîndu-se la peste 
66 000 de oameni.

Vechile legături de priete

TELEGRAME
Tovarășului LUDVIK SVOBODA, președintele Republicii 

Socialiste Cehoslovace.
Tovarășului GUSTAV HUSAK, prim-secretar al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.
Tovarășului LUBOMIR STROUGAL, președintele Guver

nului Republicii Socialiste Cehoslovace.

Stimați tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România și al întregului popor român, vă transmitem
Dumneavoastră și popoarelor Cehoslovaciei un cordial salut tovă
rășesc și calde felicitări, cu prilejul celei de a XXV-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei.

Poporul român se bucură de succesele obținute în acest sfert 
de veac de poporul frate cehoslovac, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, în edificarea societății socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de trainică prietenie tra
dițională și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor dezvolta con
tinuu, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu prilejul marii sărbători a Republicii Socialiste Cehoslovace 
prietene, adresăm popoarelor ceh și slovac urări de noi și însem
nate succese în dezvoltarea și înflorirea patriei lor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a adresat președintelui Adunării Federale 
a Republicii Socialiste Cehoslovace, Dalibor Hanes, o telegramă 
de felicitare cu ocazia celei de a 25-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist.

(Agerpres)

Cu prilejul .celei de a 25-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Jan Marko.

(Agerpres)

DE LA TRIMISUL NOSTRU

aceste localități, în Zvolen, 
sint ingropați într-un impre
sionant cimitir militar 11 000 
de ostași și ofițeri români 
căzuți în războiul antifascist.

Abandonăm Banska-Bystri
ca, una dintre numeroasele 
localități cehoslovace elibera
te de Armata Română, și 
destindem în Zvolen, în pri
măvara acestui an în care 
Europa aniversează împlini
rea unui sfert de veac de la 
înfrîngerea fascismului, ani
mați de convingerea că amin
tirea ostașilor români, al că
ror itinerar ii refacem, dintre 
care mulți și-au găsit moar
tea pe aceste meleaguri, a 
rămas pentru totdeauna în 
memoria locuitorilor din ora
șul de la confluența Slatinei 
cu Hronul. Convingerea ne 
este întărită, în primul rînd, 
de primarul orașului, Juraj 
Digo, apoi de Jozef Nemeth, 
participant la insurecția na
țională slovacă, domiciliat în 
strada Jelenisardska nr. 2, 
de Jân Sulăn, directorul Ca
sei de cultură a tineretului 
din localitate și, în sfîrșit, 
de profesorul de muzică Mi
hai Varga, care se oferă să ne 
însoțească la Cimitirul cen
tral al armatei române din 
Cehoslovacia. împreună cu 

Mihal Varga, depunem un bu
chet de garoafe roșii pe pri

nie dintre popoarele român 
și cehoslovac, născute în lup
ta continuă pentru eliberare 
națională și socială, s-au ci
mentat și mai mult prin sîn- 
gele vărsat în comun pentru 
eliberarea Cehoslovaciei de 
sub ocupația hitleristă. Rela
țiile de tradițională prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări s-au ridicat în acest 
sfert de veac pe o nouă 
treaptă, dezvoltîndu-se pe 
baza principiilor marxist-le- 
niniste și ale internaționalis
mului socialist, în interesul 
popoarelor noastre, al unită
ții tuturor țărilor socialiste, 
al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Cea de a XXV-a aniversa
re a eliberării Cehoslovaciei 
este pentru noi un prilej în 
plus de a transmite popoare
lor Cehoslovaciei urările 
noastre de a obține noi suc
cese în eforturile dedicate în
floririi patriei lor pe drumul 
socialismului.

PRAGA

ma placă de marmură a pri
mului lot de morminte.

Și iată, acum, numele cî- 
torva dintre vitejii ale căror 
oseminte se odihnesc în pă- 
mintul stropit cu sînge al 
Cehoslovaciei : soldat Mihai 
Costică, mort la Laskove, ca
poral Vasile A. Dinu, mort 
tot la Laskove, sergent Ni- 
colac G. Mazilu, mort la 
Piestany, sublocotenent Gri- 
gore I. Staicu, mort la Pod- 
lavice, locotenent Vasile Va- 
silache, mort la Nitra, că
pitan loan N. Popescu, mort 
la Bădin. Obsedantă, în 
dreptul fiecărui nume, o sin
gură dată : 1945.

Coborîm apoi pe un drum 
șerpuit spre centrul orașului 
și gîndul că această călătorie 
pe care o întreprindem nu 
s-a terminat ne copleșește, 
înaintea noastră se înșiră al
te morminte, la Pieătany, la 
Brno, la Novo Mesto și pînă 
în îndepărtatul Humpolec. 
Un șir întreg de monumente 
funerare care strălucesc a- 
cum în lumina blindă a pri
măverii, mareînd cu fermita
tea minerală a rocilor sau a 
metalului, drumul glorios al 
militarilor români care, ală
turi de Armata Sovietică, au 
contribuit din plin la elibe
rarea Cehoslovaciei prietene.

MIHAI PELIN
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