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UN NOU 
OBIECTIV 

ÎN CONSTRUCȚIE
Întreprinderea de construc

ții ți montaje siderurgice 
din Galați a început lucrările 
la un nou obiectiv al Combi
natului — cea de a doua fa
brică de oxigen.

Față de prima unitate, care 
asigură 8 000 m c oxigen pe 
oră pentru nevoile laminorului 
de benzi la cald ți benzi Ia 
rece, noua fabrică va produce 
16 000 m c oxigen, putînd satis
face în final nevoile întregii 
platforme a combinatului.

Primele cantități de azot ți 
oxigen vor 11 produse la sfîr- 
țltul primului semestru din ci
nul viitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele 

Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei

PE ȘANTIERUL TABEREI 
DE COPII DE LA NĂVODARI

Duminică dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit la 
Mangalia Nord pe dr. Agostinho 
Neto, președintele Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolel, 
care, însoțit de Aii Kadri, repre
zentantul M.P.L.A. la Cairo, face o 
vizită în țara noastră.

A luat parte Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirii, oaspetele 
a informat despre lupta dusă în 
etapa actuală de popoarele din ță
rile de sub dominația colonială 
portugheză și, în mod deosebit, des
pre lupta poporului angolez, care, 
însuflețit de idealurile libertății și 
independenței naționale, a dobîndit 
remarcabile victorii, controlînd în

prezent o parte însemnată a teri-*  
toriului patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat sentimentele de solidari
tate deplină ale poporului român 
cu lupta dreaptă a poporului an
golez, împotriva asupririi coloniale 
portugheze, pentru cucerirea inde
pendenței, pentru a-și hotărî liber 
destinele sale.

In numele mișcării populare pen
tru eliberarea Angolel dr. Agos
tinho Neto a transmis Partidului 
Comunist Român, poporului ro
mân, călduroase mulțumiri pentru 
sprijinul și ajutorul internaționalist 
pe care îl acordă luptei de eliberare 
a poporului angolez.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

DEZBATEREA DOCUMENTELOR
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășul Gheorghe 
Apostol a făcut duminică o vizită 
pe șantierul taberei de copii de la 
Năvodari.

Așezată la nord de Mamaia, noua 
tabără, care se construiește în pre
zent, beneficiază de condiții dintre 
cele mai favorabile odihnei copii
lor pe litoral. Marea a format aici 
un golf; de la mal spre larg, pe 
o distanță de 200 m, apa are o 
adîncime mică, zona fiind de ase
menea protejată împotriva valuri
lor.

Despre lucrările care se des
fășoară aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat de către 
arhitectul Al. Ioțu, autorul proiec
tului. In fața machetei sînt pre
zentate principalele obiective ale 
complexului. Gazdele informează 
că primul pavilion va adăposti 
peste cîteva zile copiii care vor 
veni aici să-și petreacă o parte din 
vacanță. Capacitatea totală a noii 
construcții va fi de 6 000 de locuri 
din care primele 3 000 vor fi date 
în funcțiune începînd din cursul 
acestui an și în cursul anului viitor.

Sînt apoi prezentate, la dimen
siunile machetei, teatrul în aer li
ber, terenul de sport, locul pentru 
adunare.

Discuția, începută în fața ma
chetei, este continuată pe șantie
rul viitoarelor construcții. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrage a- 
tenția asupra masivității excesive 
a pavilioanelor, grupului de can
tine și săli de mese, aflate în 
construcție. Zidurile groase, ca de 
cetate, acoperișurile late, ondulate 
nu se încadrează în ambianța lo
cului, nu corespund nevoilor 
specifice acestor clădiri, ridicînd 
în" icelașl timp prețul de cost al 
luitaHlor. In timpul vizitării can
tinei-șl a unei săli de mese, tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere ex
plicații asupra sistemului de ser
vire a mesei. Subliniind că solu
țiile prevăzute în proiect sînt 
costisitoare șl necesită în același 
timp un personal de deservire nu
meros, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. Indică să se studieze po
sibilitățile de introducere a unor 
linii de autoservire, a unul sistem 
modem și economicos practicat 
de altfel în multe cantine din in
ternatele de elevi șl ucenici.

In continuare se vizitează pa
vilionul nr. 1 unde se fac ultimele 
finisări la dormitoare. In discuțiile 
purtate cu conducătorii șantieru
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu
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recomandă acestora să aplice solu
ții mai eficiente la obiectivele la 
care urmează să înceapă construc
ția în viitorul apropiat.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. cere proiectanților, con
structorilor și arhitecților să do
vedească maximum de grijă la fo
losirea terenurilor afectate con
strucțiilor.

Vizita la Tabăra de copii de la 
Năvodari, se încheie cu un scurt 
popas pe plaja din fața complexu
lui. Sute de copii — veniți aici din 
numeroase localități ale patriei, 
pentru a petrece o parte din va
canță, întîmpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu aplauze și 
cu ovații entuziaste. Este un semn 
al recunoștinței fierbinți pe care 
cele mai tinere vlăstare ale țării o 
manifestă față de partid, față de

INCANDESCENȚA
elaborată la rece

LA APARIȚIA TE
ZELOR ȘI A PRO
IECTULUI DE DI
RECTIVE, Întregul co
lectiv al oțelăriei Sie
mens Martin 2, împăr
țit pe schimburi, a 
început să examineze 
situația angajamente
lor sale anuale. Cifra 
fusese rotundă : 10 000 
tone de oțel peste 
plan pînă la sfîrșitul 
anului. Dintre acestea, 
peste 7 000 de tone au 
și trecut din domeniul 
perspectivei în acela 
al realizării.

Pe această bază se 
puteau întocmi calcu
le realiste, iar mem
brii comitetului de 
partid, împreună cu 
conducerea secției, 
n-au Intîrziat s-o 
facă. A reieșit că de
vine perfect posibilă 
realizarea angajamen
tului anual pînă la 
data de 1 august, adi
că în ajunul deschide
rii Congresului. Trans
misă în mulțimea 
oțelarllor — cu prile
jul adunărilor de 
partid extraordinare 
— informarea-propu- 
nere s-a bucurat de un 
consens unanim. Dar 
anul nu se încheie la 
1 august...

Un „da", un semn 
decis cu capul, o sim
plă bătaie de pleoape 

pentru cel mal scumpi 
la vorbă și la gest. 
Și așa, fără clasica 
invitație la „spargerea 
gheții", se ridică de la 
locul Iul din sală 
Toma Bulgaru, topitor 
șef la cuptorul 1 
(schimbul B) și zise : 
„Eu pot să mai dau, 
cu echipa pe care o 
conduc, încă 200 tone 
de oțel pînă la sfîrși
tul anului". îl urmea
ză numaidecît Ion 
Baștea, topitor șef la 
cuptorul 4, apoi Au
gustin Maier, topitor 
șef la cuptorul 7, 
care își suplimentea
ză și ei angajamentul 
anual. Exemplul &-

conducerea sa, pentru condițiile tot 
mai bune de învățătură și recreare 
ce le sînt asigurate.

Următorul obiectiv vizitat e fost 
tabăra studențească de la Costi- 
nești, tabără devenită astăzi — da
torită construcțiilor ridicate aici în 
ultimii ani — o adevărată stațiu
ne a litoralului. în tabără se află 
la odihnă peste 1 800 de tineri. To
varășul Nicolae Ceaușescu îm
preună cu tovarășul Gheorghe 
Apostol examinează noile căsuțe și 
vile, terenurile de camping — con
strucții simple, practice, modeme 
— care oferă acestei stațiuni o 
înfățișare plăcută, reconfortantă. 
In acest an tabăra de la Costi- 
nești va găzdui peste 10 000 de 
tineri, în majoritate studenți ve
niți din cele 16 centre universi

A produce oțel, In condițiile Hunedoarei de azi, înseamnă a face să 
vibreze In arcul gîndirii creatoare întregul potențial siderurgic. Este 
o luptă de ceas cu ceas, minut de minut, cu materia informă, pentru 
exercitarea controlului asupra complexelor, deseori capricioaselor pro
cese chimice, care trebuie în așa fel dirijate incit să ducă, In interva- 
luri de timp respectate matematic, la elaborarea șarjei. Este, de ase
menea, o luptă fără răgaz pentru optimizarea tehnologiei, O LUPTA 
NEOBOSITA PENTRU CONTINUA DEPĂȘIRE A UNOR REALIZĂRI 
CERTE, PENTRU PUNEREA ÎN VALOARE A TUTUROR RESURSE
LOR MATERIALE ȘI OMENEȘTI — ÎN LUMINA PERSPECTIVELOR 
INSUFLEȚITOARE ÎNFĂȚIȘATE DE DOCUMENTELE PENTRU CON
GRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

Reportaj din Hunedoara de Ștefan IUREȘ

cestor comuniști con
taminează. Secția ac
ționează în întregul 
ei. Inginerii Mihai 
Călinoiu, Viorel Panai- 
tescu, Mihai Amitică- 
loaie, șefi de schim
buri, asigură colecti
vul de tot sprijinul 
tehnic necesar. Pe 
urmă, din hala balau
rilor cu limbi de foc, 
noul obiectiv trece 
mai departe. Iată, li 
s-a spus celor de la 
întreținere, ce au ho- 
tărît oțelarii. Voi ? 
Atunci, în numele sec
torului întreținere, me
canicul șef al oțelă
riei, ing Viorel Mun- 
teanu, lăcătușul Fi

tare ale țărît Tinerii aflați la Cos- 
tineștl au salutat cu multă dra
goste și căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se aplaudă cu 
entuziasm, tinerii fac fotografii. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură primirii făcute 
de studenți.

In încheiere, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Gheorghe Apostol au 
făcut o scurtă vizită pe șantierul 
noilor construcții turistice ce se 
înalță între Mangalia Sud șl Man
galia Nord. Intr-un viitor apropiat 
complexele de aici vor lega cele 
două stațiuni asigurînd o mai bună 
valorificare a condițiilor naturale 
favorabile pe care le oferă litora
lul în această zonă.

Gheorghe SECU1U

lip Florian, Leontin 
Curtea nu, secretarul 
biroului organizației 
de bază pe schimbul 
permanent de zi, s-au 
angajat să asigure 
funcționarea cores
punzătoare a utilaje
lor. O „ștafetă" a con
științei socialiste, a 
muncii de înaltă cali
tate.

Summa summarum, 
pînă la ultima filă a 
calendarului ’69, co
lectivul O.S.M.-2 de 
la Hunedoara va pro
duce cel puțin 3 000 to
ne oțel peste plan. Așa 
arată aici efectul dez
baterilor pe marginea 
documentelor pentru

Congresul al X-lea. 
Numitor comun : en
tuziasmul lucid pola
rizat de organizațiile 
de partid.

SA ÎNTÎMPLAT LA 
ÎNCEPUTUL ACES
TUI AN, în mijlocul 
iernii foarte grele cu 
care și Hunedoara, ca 
mai toată țara, fuse
se blagoslovită.

La atît de impor
tantul indice econo
mic care este prețul 
de cost, situația în
cheiată pe luna ianua
rie acuza o depășire 
de 5 milioane lei. Nici 
suspensiile, nici sem
nul exclamării n-ar 
traduce grafic adevă
rata stare de spirit a 
oțelarllor. Comitetul 
de partid, firește cel 
dintîi alertat de în
semnătatea sumei, a 
Inițiat — împreună 
cu ’conducerea secției 
— o analiză complexă 
a situației, cu o dreap
tă balanță între capi
tolul cauze și capito
lul măsuri. Reintrarea 
în normal, prin recu
perarea întregii depă
șiri, trebuia să ai
bă loc încă în ca
drul primului trimes
tru. Cum ?

(Continuare 
in pag. a III-a)
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Conferințe ale organizațiilor municipale 
și orășenești de partid

LA BAIA MARE
Progresele realizate în ultimii ani 

tn dezvoltarea economică și social- 
eulturală a municipiului Baia Mare, 
amploarea sarcinilor actuale și de 
perspectivă au fost multilateral rele
vate în lucrările conferinței extraor
dinare a organizației municipale de 
partid, consacrată dezbaterii Tezelor 
și proiectului de Directive ale Con
gresului al X-lea al partidului. In
formarea prezentată de tov. ing. loan 
Vijdeliuc, prim-secretar al comite
tului municipal de partid, cît și discu
țiile au prilejuit dezbaterea aprofun
dată a documentelor pentru congres, 
delegații la conferință exprimîndu-și, 
într-un consens unanim, adeziunea 
deplină la mărețul program de înflo
rire a patriei, hotărîrea fermă de a 
nu-și precupeți’ eforturile pentru în
făptuirea lui.

Din bilanțul rezultatelor consemna
te după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, am reținut cîteva date mai 
importante. Astfel, numai în primii 
trei ani ai cincinalului actual, au fost 
puse în funcțiune 32 capacități de 
producție și obiective industriale : 
de asemenea, au fost date în folo
sință un spital de boli pulmonare, 
un cinematograf, 48 săli de clasă, 2 500 
apartamente, creșe, cămine, spații co
merciale. In domeniul activității pro
ductive, sînt de remarcat rezultatele 
pozitive înregistrate în primii trei 
ani ai cincinalului în reducerea costu
rilor de producție, obținîndu-se eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
de 127 milioane lei. Avîntul întrecerii 
socialiste în intîmpinarea Congresului 
al X-lea al P.C.R. și a celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist este ilustrat de 
faptul că, pe primul semestru din a- 
cest an, planul producției globale a 
fost realizat in proporție de 103,7 la 
sută, cu‘un spor suplimentar de pro
ducție de aproape 70 milioane lei, iar 
planul producției marfă vîndute și 
încasate a fost depășit cu 3,6 la sută.

Delegații care au luat cuvintul în 
cadrul lucrărilor conferinței au sub
liniat cu satisfacție unitatea trainică 
a poporului nostru în jurul Parti
dului Comunist Român, aprobarea 
fără rezerve a politicii sale Interne și 
externe.

— Documentele aflate tn dezbate
rea noastră, arăta tov. Aurel Feștilă, 
secretar al Comitetului municipal 
Baia Mare al P.C.R., relevă limpede 
direcțiile principale ale continuării 
procesului de edificare a unei econo
mii moderne, bazată pe o industrie 
puternică și o agricultură avansată, 
în vederea satisfacerii în tot mai lar
gă măsură a cerințelor materiale și 
spirituale a celor ce muncesc. Con
sider, în această ordine de idei, deo
sebit de actuală cerința ca fiecare 
comunist să acționeze la locul său de 
muncă, în colectivul unde lucrează — 
prin forța exemplului personal, ca șl 
prin activitatea politică de masă — 
ca un neobosit militant pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

Prezentînd o Imagine sugestivă a 
progreselor realizate în ultimii ani 
de colectivul întreprinderii, tov. ing. 
Grigore lordăchescu, directorul Uzi
nei centrale de preparare Baia Mare, 
a arătat că, ținînd seama de faptul 
că ramura metalurgiei neferoase, cu 
cea mai mare pondere în economia 
municipiului, va cunoaște o puternică 
dezvoltare în anii următori, este ne
cesar ca organizațiile de partid, co
mitetele de direcție din aceste unități 
să acorde o atenție sporită îmbună
tățirii parametrilor proiectați la noile 
instalații, în scopul obținerii unei e- 
ficiențe maxime, paralel cu intensi
ficarea eforturilor privind valorifi
carea superioară a materiei prime și 
a subproduselor din sectorul meta
lurgic.

în lumina prevederilor din proiec
tul de Directive privind perfecționa
rea întregului sistem de aprovizio
nare tehnico-materială, maistrul 
Teofil Mureșan, de la Exploatarea 
minieră Săsar, șl maistrul Paul Tîr- 
novan, de la Combinatul chimico- 
metalurgic Baia Mare, au făcut pro- 
Suneri referitoare la elaborarea rea- 

stă a planurilor de aprovizionare, 
introducerea unor criterii precise de 
apreciere a activității celor care lu-

Vicrel SALAGEAN

(Continuare In pag. a II-a)

LA MOINEȘTI
Cunoscut în trecut ca o așezare 

muncitorească modestă, Moineștiul a 
devenit în zilele noastre un centru 
industrial important, cu un aport 
valoros la potențialul economic al 
țării. Viața economică a acestui o- 
raș este dominată de cele două mari 
trusturi petroliere, a căror activi
tate s-a dublat în ultimii ani. In 
întîmpinarea celui de-al X-lea Con
gres al partidului, petroliștii, colec
tivele celorlalte întreprinderi Indus
triale din oraș se prezintă cu un

SCHIMBUL DE OPINII
IN PROBLEMA SECURITĂȚII EUROPENE 
TREBUIE CONTINUAT Șl AMPLIFICAT

Interviu cu prof. MUAMMER ASKOY, 
președintele Asociației de drept din Turcia

Președinte de mai bine de zece ani al Asociației de drept din 
Turcia, profesor de drept constituțional la Universitatea din Ankara, 
dl. Muammer Askoy s-a făcut cunoscut prin numeroase lucrări și 
studii consacrate politicii externe a țării sale, relațiilor dintre state. 
Venit Ia București cu prilejul colocviului organizat de A.D.I.R.I. 
pe tema cooperării și securității europene, dl. Askoy, a avut ama*  
bilitatea să ne acorde un interviu.

Care sint, după părerea dv., 
căile și modalitățile concrete 
pentru crearea unui climat de 
pace și securitate pe continen
tul european 7

In această lume, tn care s-au acu
mulat arsenale uriașe de mijloace de 
distrugere, mi se pare imperios ne
cesar a se acționa pentru a înlătura 
opoziția ce decurge din existența 
blocurilor militare, pentru îndepărta
rea pericolului unor noi conflicte 
și conflagrații. Acest lucru este po
sibil, cred, prin apropierea între sta
te, prin dezvoltarea legăturilor dintre 
ele. Deosebit de utile mi se par mai 
ales relațiile și apropierea dintre 
statele mici, care pentru a putea rea
liza dezvoltarea lor economică au 
neapărat nevoie de pace. Manifestîn- 
du-și personalitatea, acționînd în 
spiritul propriilor interese, aceste 
țări pot contribui, prin dezvoltarea 
unor legături de colaborare între ele, 
la o mai bună cunoaștere, la înlătu

bilanț bogat : planul producției glo
bale a fost depășit, cu s 15 la iută J 
s-au obținut beneficii suplimentare 
în valoare de aproape 4 milioane lei« 
Angajamentele anuale luate în !n*i  
trecere au fost realizate încă do pe 
acum. Acesta este cadrul în care și-a 
desfășurat lucrările conferința ex
traordinară a organizației orășenești 
de partid, consacrată dezbaterii do
cumentelor pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului.

— Practica demonstrează că In 
procesul de făurire a orînduirii so
cialiste, creșterea rolului partidului 
ca forță conducătoare a societății 
constituie o lege obiectivă, a spus 
Constantin Olariu, secretar al comi
tetului orășenesc de partid. Eviden
țiind complexitatea problemelor și 
sarcinile pe care le ridică noua e- 
tapă de dezvoltare a țării, Tezele 
subliniază că răspunderile partidului 
cresc nemăsurat de mult, aceasta im- 
punînd o necontenită perfecționare a 
întregii sale activități. Dar, în lu
mina Tezelor C.C. al P.C.R., prin a- 
cest proces de perfecționare noi în
țelegem înalta îndatorire ce revine 
fiecărei organizații de partid de a

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii* ’

(Continuare în pag. a II-a)

rarea neîncrederii și, în aceeași mă- ' 
sură, la reducerea încordării inter
naționale.

Cum apreciați inițiativa orga
nizării colocviului la' care ați 
participat, dialogul și schimbul 
de opinii pe care acesta l-a fa
cilitat ?

Sînt de părere că un asemenea co
locviu are, pe lîngă o însemnătate 
științifică, șl o însemnătate deosebită 
din punct de . vedere practic. A 
ceasta deoarece în cadrul lucrărilor 
colocviului au fost abordate o serie 
de chestiuni privind modalitățile șl 
măsurile care pot fi adoptate pentru 
realizarea unui climat propice pro
movării relațiilor economice, cultu
rale și în alte domenii între statele

Radu BOGDAN 
Ruse NEDELEA

(Continuare in pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
Succese ale discului românesc

„Cîntice țigănești"
Festivalul cinematografic 
international de la Moscova

de Laurențiu PROFETA

„Cînticele țigănești" 
ale lui Laurențiu Pro
feta, apărute recent 
pe disc, ne oferă ac
centele melosului lău
tăresc, stilizate, înveș- 
mîntate într-o orches
trație cu totul excep
țională. Perfect șle
fuite, „Cînticele" lui 
Profeta surprind cu 
talent ineditul versu
rilor lui Miron Radu 
Paraschivescu, versuri 
care încă de la apari
ția lor, din 1941, și-au 
căpătat deplina noto
rietate literară, certifi- 
cînd file de rară sen
sibilitate, spirit de pă
trundere și redare sub
tilă a unei lumi colo
rate, cu drame și per
siflante comedii, cu ar- 
gouri înțepătoare, cu 
mistere care se dezvă
luie și se sfîrșesc în- 
lăuntrul lor. Miron Ra
du Paraschivescu con
turează o lume, iar 
Profeta clădește în ju
rul ei toate luminile și 
sonoritățile, toată at
mosfera radiantă pen
tru un generos și în a- 
celași timp sugestiv ta
blou. „Amar" — cînt 
de dragoste, topește în
floriturile lăutărești 
lîngă ecouri de jazz sau 
muzică de estradă, le

topește dînd naștere u- 
nei poezii muzicale. A- 
poi, „Cîntic de lampă" 
— elegiac, reținut, ne 
amintește de ampla 
semnificație a cuvîntu- 
lui dor. O arșiță, un 
glas lăuntric, o dorință 
de evadare, o clipă de 
sinceritate și de des
tăinuire... Gică Pe
trescu, rodat în „cînte- 
ce de pahar", găsește 
pentru muzica lui Pro
feta tonul potrivit, ne- 
os^entativ, reușind să 
nu se lase descoperit 
de greutatea senzației 
de „rubato". Așadar, 
după tema iubirii a- 
mare, simplitatea, do
rința sinceră cu care să 
poată spune că la gîn- 
dul morții omul se în- 
fioară, din „Tristă e 
viața de mort" impre
sionează. De fapt melo
dia, la un moment dat, 
nu mai contează, nici 
melodia pe care o sus
ține orchestra, nici 
vorbele recitatorului ; 
la un loc se contopesc 
și nasc o stare, o esen
ță, o putere. „Tristă e 
viața de mort", spune 
poetul, iar solistul ciu
tă și declamă, dorind 
parcă să se țină timpul 
în loc. Cu „Cîntic de 
nuntă" (firesc intonat de

„CAVALCADA PRIETENIEI**

• Dragoste la Las Vegas : PATRIA —
11; 13; 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 17; 19; 21,
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,15.
• Omul momentului — LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30: 21, 
GRĂDINA DOINA — 20,30.
• Comisarul X șl banda „Trei cîinl
verzi" : REPUBLICA — 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la
grădină — 20,30, FAVORIT — 9,30; 
11,45; 14; 16; 18.15; 20,30.
0 Ultima tură : VICTORIA — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
• La dolce vita : CENTRAL — 9,30; 
13; 16,30; 20, TOMIS — 9—12,15 în 
continuare; 16; 19,30, la grădină —
20,30.
0 „Armata Codobaturilor» din nou 
în luptă : LUMINA — 8,45—16.30 în 
continuare; 18,45; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 
9; 10.
• Tarzan, omul Junglei : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20, VIITORUL — 
15,30; 18,30.
e Apele primăverii : VIITORUL —
20,30.
• Gustul mierel : UNION — 15,30; 18;
20.30,
• Primăvara; Retorte șl giganțl; Con
vergențe ; Mexico * *68 ; Statornicie ; 
Leul și șoricelul : TIMPURI NOI — 
9,15; 12,45; 15,30; 18,15; 20,45.
• Noaptea generalilor (ambele serii) : 
FEROVIAR — 8,30—14 în continuare;
17,15 ; 20,15, EXCELSIOR — 10; 13 ; 

16; 19, MELODIA — 8,30; 11,15; 14; 
17; 20, MODERN — 9,30; 13; 16,30;
19.30, FLAMURA — 9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,15.
0 Străin în casă : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Adio, Gringo : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
0 Contemporanul tău : BUZEȘTI — 
15,30; 18.
0 Prințul negru : PROGRESUL — 
15,30; 18, GRĂDINA BUZEȘTI —
20.30, GRĂDINA PROGRESUL PARC
— 20,30.
• Călugărița șl comisarul : PROGRE
SUL — 20,30.
0 Alexandru cel fericit: DACIA — 
8,30—16,30 în continuare; 18,30; 20,45, 
MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GRĂDINA VITAN — 20,30.

Zilele trecute s-a întors din 
Franța un grup folcloric de 
pionieri și școlari români, care, 
invitat de l'Union des Vail- 
lantes, a participat timp de 9 
zile la manifestările artistice 
din cadrul „Cavalcadei priete
niei", organizată sub egida Co
mitetului internațional al Miș
cărilor de Copii și Adolescenți 
de pe lîngă F.M.T.D. Pe lîngă 
pionierii români au participat 
delegații din R. P. Ungară, 
R.P. Bulgaria, Italia, Senegal. 
Tunisia și circa 10 000 vaillanți

I • .

Vizite comentate la Muzeul de Artă

al Republicii
în scopul adîncirii activității edu

cative, ca și al atragerii celor mai 
diverse categorii ale publicului spre 
comorile de artă aflate în patrimo
niul său, Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România a ini
țiat un ciclu de vizite comentate

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : D-alo 
carnavalului — 20,30.
• Ansamblul folcloric „Perlnița" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Pe- 
rinița mea — 19.

cinema

Elena Constantinescu), 
se deapănă o suavă vi
sare încheiată brusc de 
un deznodămînt sur
prinzător. în melodiile 
lui Laurențiu Profeta 
surprinzătoare nu mi s-a 
părut linia melodică, cu 
inflexiuni cunoscute, 
poate uneori căutate, nu 
împletirea firească în
tre recitativ și cînt; ci 
în primul rtnd, cu to
tul detașat, coloritul 
orchestral, sclipitor, in
teligent construit, ecou 
direct al unei depline 
înțelegeri a versurilor 
poetului, a lumii căreia 
poetul i-a închinat ver
suri. Ciclul „Cintice ți
gănești", un remarca
bil succes al Casei de 
discuri „Electrecord", 
cu o sonoritate irepro
șabilă, se încheie cu 
balada „Rică"-fante de 
Obor" însuflețită ca și 
„Tristă e viața de 
mort", de Mihai Dum
bravă. Mai complexă ca 
celelalte cînturi, balada 
capătă puterea concen
trației și descrie cu haz 
amar o viață și o 
moarte invidiate și do
rite, petrecute într-un 
netulburat surîs, neză
găzuite decît de moarte 
și de viață

Smaranda OȚEANU

din întreaga Franță. Delegația 
română a fost oaspetele muni
cipalității comuniste din subur
bia pariziană Gennevilliers.

în fața unui public numeros, 
cîntecele și dansurile populare 
românești au fost prezentate de 
pionierii noștri la Paris (în ma
rea sală „Mutuality"), Malakoff, 
Romainville, Gennevilliers, 
Aubervilleirs, Argenteuil, Mon- 
treuil, Ivry etc. Succesul de pu
blic al spectacolelor susținute 
de români a fost consemnat în 
presa franceză.

și îndrumate de specialiști ai secțiilor 
de propagandă și activitate educativă, 
în fiecare săptămînă, miercuri — în 
sălile Galeriei Naționale și vineri — 
în sălile Galeriei Universale, vizitele 
vor avea loc la orele 17,30.

0 Neîmblînzlta Angelica : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină —
20.30, VOLGA — 9—16 în continuare; 
18,15; 20,30.
0 Comedianțll (ambele serii) : UNI
REA — 15 ; 18, la grădină — 20,30. 
0 Lovitură puternică : LIRA — 15,30: 
18, la grădină — 20,15.
0 Noaptea e făcută pentru... a visa : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
0 In umbra coltului : COTROCEN1
— 15,30; 18, COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
0 Căsătorie pripită 7 : COTROCENI —
20.30,
0 Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 Aruncați banca în aer : FLOREAS- 
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, la grădină - 20,30.
e Am două mame și doi tați : MOȘI
LOR — 15.30; 18, la grădină — 20,30.
0 Nu vor fl divorțuri : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
0 0Winnetou (seria a III-a) : MUNCA
— 10.
0 Ziaristul (ambele serii) : MUNCA — 
16; 19.
0 A trăi pentru a trăi : FLACĂRA — 
15,30' 18; 20,30.
0' Operațiunea „Belgrad": ARTA — 
9—15,45 în continuare; 17,30; 19,16;
la grădină — 20,30.
0 Paradisul îndrăgostițllor : VITAN — 
15,30; 18.
0 încotro, omule 7 : RAHOVA — 16. 
0 Profesioniștii : GRADINA RAHOVA 
— 20,30.
0 Prințesa tristă : PACEA — 16.45; 
18; 20,15.
0 Tarzan, omul maimuță: CRIN- 
GAȘI — 15.30; 18; 20,15.

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Biblioteca lui Așchiuță.
17.50 — Ex-Terra ’69.

Emisiune pentru pionieri șl 
școlari. Mașini cu motor. Car
turi II.

18,20 — Ateneul tineretului.
18.50 — Criterii.

Gong.
19.15 — „Pe sub poale de Feleac" —

muzică populară interpretată 
de Iulla Pop, Maria Peter, 
Ana Pop Corondan și forma
ția instrumentală condusă de 
Iile Petrache.

19.30 — Telejurnalul de seară.
Buletin meteorologic.

20,00 — Congresul al X-Iea al P.C.R. 
Secvențe din marea dezbatere.

20.15 — Steaua fără nume
Emisiune-concurs de muzică 
ușoară
Prezintă Dan Deșliu.

21.15 — Roraan-foileton „Lunga vară
fierbinte" (X).

22.05 — Telejurnalul de noapte
22,25 — Cadran — emisiune de actua

litate internațională.
22,55 — Varietăți pe peliculă.
23,10 — închiderea emisiunii.

Azi, în marea sală a Palatului 
congreselor din Kremlin se deschide 
cea de-a Vl-a ediție a Festiva
lului internațional al filmului (7—22 
iulie). Organizată la fiecare doi ani, 
întîlnirea cinematografică de la Mos
cova s-a impus ca una dintre cele 
mai prestigioase manifestări de a- 
cest gen, bucurîndu-se de la o ediție 
la alta de o participare din ce în ce 
mai reprezentativă. Anul acesta, vor 
fi prezentate filme din aproape 70 de 
țări — filme produse în studiouri cu 
mare tradiție sau aflate abia la în
ceput de drum. Se vor desfășura, pa
ralel, trei concursuri : pentru filme 
artistice, scurt-metraje și filme des
tinate copiilor. Cele trei jurii inter
naționale, alcătuite din personalități 
proeminente, sînt prezidate respectiv 
de Serghei Gherasimov, Roman Kar
men și Serghei Mihalkov. Țara noas
tră este reprezentată în juriul filme
lor artistice de lung metraj de Ion 
Popescu Gopo.

...Noul hotel „Rossia", unde se află 
statul-major al festivalului, cunoaș
te, de pe acum, forfota proprie mari
lor confruntări artistice de această 
factură. Oaspeții continuă să sosească, 
cinefilii, amatorii de autografe și — 
desigur — foto-reporterii sînt perma
nent în alertă, in așteptarea celebri
tăților care și-au anunțat participa
rea. O constelație de actori bine cu- 
noscuți ; Monica Vitti și Alexei Ba
talov, Mari Tdrocsik și Raj Kapoor, 
Rita Tuschingham și Inokenti Smok- 
tunovski, Kirk Douglas, Marina Vla- 
dy, Lucyna Winnicka, Silvana Pam- 
panini și mulți alții — sosiți deja sau 
așteptați să sosească — vor da festi
valului coloratura specifică. Printre 
aceștia, primiți cu căldură de colegii 
lor moscoviți și de public : Irina Pe
trescu. Ioana Bulcă, Marga Barbu, 
Anna Szeles, Iurie Darie, Virgil Ogă- 
șanu — membri ai delegației țării 
noastre.

Deviza sub care se desfășoară în
tîlnirea cinematografică de la Mosco

Premiere cinematografice

ULTIMA TURA — producție a studiourilor din R. P. Ungara. Semna
tarul regiei : Victor Gertler. In distribuția filmului apar actorii Ferenc 
Bessenyei, Ferenc David Kiss, Peter Benkâ și alții.

— producție a studiourilor engleze, în regia 
irs. Rolul principal îl deține cunoscutul comic en- 
Alți interpreți: Lana Morris, Beliuda Lee, Jerry Des-

OMUL 
lui 
glez 
monde și alții. Mihai IONESCU

Sesiune științifică
Tîrgu Mureș (coresp. „Scînteii"). — 

Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea lui Nicolae Bălcescu, din 
inițiativa Comitetului municipal pen
tru cultură și artă Tîrgu Mureș și 
a societății de științe istorice (Filiala 
Tîrgu Mureș), duminică s-a or
ganizat o sesiune științifică festivă 
la Casa de cultură a sindicatelor din 
Tîrgu Mureș. Comunicările prezen
tate de : Ion Chiorean — Personali
tatea istoricului și revoluționarului 
Nicolae Bălcescu ; Grigore Ploieș- 
teanu — Nicolae Bălcescu, luptător 
pentru unitatea națională ; Vasile 
Nițu — Nicolae Bălcescu și valorifi
carea patrimoniului popular ; A- 
lexandru Bauer — Nicolae Bălcescu 
și artele plastice — cercetători la 
Centrul de Istorie, Filologie și Isto
ria Artei din Tîrgu Mureș al Acade
miei, s-au bucurat de succes.

Adunare 
comemorativă

Duminică dimineața, în sala Consi
liului popular județean Covasna din 
Sf. Gheorghe, a avut loc o adunare 
cu prilejul comemorării a 120 de ani 
de la moartea lui Gabor Aron.

Despre viața și activitatea cunos
cutului revoluționar au vorbit loan 
Dragoș, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean, conf. univ. 
dr. Radu Ciobanu din București, 
Egyed Acos, cercetător principal la 
Institutul de istorie al Filialei-Cluj 
a Academiei, scriitorul Bozodi 
Gyorgy, autorul unor cărți despre 
Gabor Aroh, și dr. Szekely Zoltan, di
rector al muzeului din localitate.

în aceeași seară, la Teatrul ma
ghiar de stat din Sf. Gheorghe a avut 
loc premiera pe țară a unei piese de 
Sombori Sandor, avînd ca titlu nu
mele eroului comemorat. Rolul titular 
a fost interpretat de actorul Peterffi 
Lajos, regia fiind semnată de artistul 
emerit Tompa Miklos. 

va — „Pentru umanismul artei cine
matografice, pentru pace și prietenie 
între popoare" — a polarizat interesul 
cineaștilor din diferite țări și conti
nente, astfel că organizatorii esti
mează că vor fi prezenți aici circa 800 
de regizori, actori, critici și producă
tori de filme.

în afara competiției propriu-zise 
(în care vor fi văzute 31 de filme ar
tistice de lung metraj, 37 de scurt 
metraje și 30 de filme pentru copii), 
se anunță o retrospectivă a celor mai 
bune filme consacrate de cinemato
grafia sovietică evocării vieții și acti
vității lui Lenin, retrospectivă-oma- 
giu cu prilejul împlinirii a o sută de 
ani de la nașterea sa.

în programul festivalului se mai 
prevăd excursii, vizitarea Leningra
dului, întîlniri cu publicul, precum și 
organizarea unei „piețe" cinemato
grafice. întîlnirea cinematografică 
de la Moscova se încheie peste două 
săptămîni, cînd vor fi decernate cele 
trei premii de aur, trei premii de 
argint și cîte două premii pentru in
terpretare masculină și feminină (la 
filmele artistice) ; un premiu pentru 
cel mai bun scurt metraj cu subiect, 
unul pentru documentare și altul 
pentru filme de știință popularizată ; 
un premiu de aur și trei de argint 
(la filmele pentru copii).

România se prezintă în concursul 
filmelor de lung metraj cu „Răută
ciosul adolescent" (în regia lui Gh. 
Vitanidis, după scenariul lui Nicolae 
Breban), în cel de scurt-metraje cu 
„Cîntece vechi românești", în regia 
lui Mirel Ilieșu, iar în concursul fil
melor pentru copii și tineret cu „Ti
nerețe fără bătrînețe" (regia Eli- 
sabeta Bostan), „Mihaela" (desen ani
mat de Nell Cobar), „Mica panteră și 
prietenii ei" (documentar de L. Kar- 
da) și „Fetița cu chibrituri" (un ta
blou coregrafic după basmul lui An
dersen, de A. Miheles).

D. COSTIN

CONFERINȚE AEE ORGANIZAȚIILOR MUNICIPALE SI ORĂȘENEȘTI DL PARTID
1 J 15 1

LA BAIA MARE
(Urmare din pag. I)

crează în aceste sectoare de bază ale 
întreprinderilor.

— Sînt întru totul de acord cu 
ideea subliniată în documentele pre
gătitoare ale Congresului al X-lea că 
o sarcină de cea mai mare actualitate 
este îmbunătățirea generală a între
gii activități de investiții — arăta 
tov. ing. Kilin Nicolae, directorul 
grupului nr. I șantiere din cadrul 
Trustului de construcții Baia Mare. 
Pentru ca eforturile noastre, îndrep
tate spre îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale, reducerea con
sumurilor de materiale, organizarea 
rațională a muncii, întărirea bazei 
tehnice, să dea roadele scontate, con
sider că ar fi bine să se studieze 
posibilitatea de a coordona centra
lizat activitatea acestor trusturi lo
cale

In cadrul conferinței au fost ana
lizate și modalitățile de realizare a 
sarcinilor ce decurg din proiectul de 
Directive în domeniul dezvoltării a- 
griculturii. Tov. Vasile Cînța, pre
ședintele C.A.P. Ocoliș, a arătat că 
pentru creșterea producției legumi
cole și pomicole în comunele aparți- 
nînd de municipiul Baia Mare, se 
impun măsuri menite să asigure folo
sirea rațională a fondului funciar, 
mai buna amplasare a culturilor, 
extinderea mecanizării lucrărilor, în 
funcție de condițiile concrete ale a- 
cestei zone agricole.

După ce s-au referit la atenția per
manentă pe care o acordă conducerea 
de partid perfecționării învățămîntu- 
lui de toate gradele, tov. Ion Moldo
van, rectorul Institutului pedagogic 
Baia Mare, și tov. Marin Boboc, di
rectorul liceului nr. 1, au subliniat 
sarcinile ce revin cadrelor didactice 
în urma faptului că în municipiul

Nu o dată 6e întîmplă ca, intrînd 
în magazinul alimentar sau cu auto
servire pentru a cumpăra cîteva 
conserve, să ieși cu sacoșa mai puțin 
plină decît ai fi dorit. Și asta în 
ciuda faptului că, mai tot timpul, 
în unitățile comerciale se găsesc 
munți de cutii și borcane. Cu toată 
abundența evidentă, în stivele de 
marfă, se menține încă sărăcia sorti
mentală. Grupe întregi de produse 
sînt reprezentate de două-trei tipuri 
de conserve, de regulă aceleași în 
tot timpul anului și în toate maga
zinele.

La începutul investigațiilor, eram 
tentati să credem că lipsa de varie
tate sortimentală din magazine se 
datorește necunoașterii realității de 
către factorii responsabili. Ne-am 
convins de contrariu : atît reprezen
tanții fabricilor producătoare, cît și 
cei ai Ministerului Industriei Ali
mentare. ai Ministerului Comerțului 
Interior, ai întreprinderilor si orga
nizațiilor comerciale, sînt unanimi în 
a aprecia că sortimentul conservelor 
de legume și fructe este sărac. A- 
ceasta ni s-a părut a fi un fapt 
pozitiv, întrucît, cum bine se 
știe, recunoașterea greșelii e primul 
pas spre îndreptarea ei. Cînd am 
întrebat însă cine se face vinovat 
de stereotipia 
producției și care 
sînt cauzele ei, 
lucrurile s-au 
schimbat imediat. 
Unitatea de pă
reri, care se ma
nifestase pînă 
aici, a dispărut 
brusc, deschizînd 
drum, după pă
rerea noastră, u- 
nei concluzii cer
te : se resimte lip
sa unei analize a- 
mănunțite a pro
blemei diversifi
cării producției 
conservelor de le
gume și fructe din 
partea factorilor 
interesați, pentru 
a se cunoaște și 
stabili în ce di
recții anume tre
buie acționat în 
mod unitar, atît in 
momentul de față, 
cît mai ales în 
viitor.

Și acum să dăm, 
pe rînd, cuvîntul comerțului și pro
ducătorilor. Mai întîi comerțul.

Gheorghe Gherghina, șeful servi
ciului conserve din M.C.I, : „Apari
ția dezasortărli fondului de marfă 
din magazine are la bază cel puțin 
două cauze ; a) neritmicitatea livră
rilor de către fabricile producătoa
re ; b) tendința producătorilor de a 
se orienta spre acele categorii de 
conserve care nu necesită un grad 
ridicat de prelucrare. Să mă explic : 
în semestrul II al anului trecut, pe
rioadă de vîrf în aprovizionarea 
populației cu conserve, livrările fa
bricilor au fost cu peste 19 000 tone 
sub prevederile contractelor.' Ce fo
los că inițial se stabiliseră 42 de 
sortimente — numai la grupa con
servelor de legume — cînd canti
tățile livrate nu au fost la nivelul 
cererii ? Prin epuizarea unora, dato
rită nerespectării termenelor de li
vrare de către producător, a apărut, 
în mod firesc și totuși artificial, fe
nomenul de dezasortare. Iată de ce 
cred că asigurarea unei abundente 
cantitative și sortimentale este con
diționată de o aprovizionare conti
nuă a magazinelor, conform terme
nelor din contracte și în pas cu ce
rerea populației, la toate categoriile 
de conserve. Nu am vrea să se în
țeleagă că pledăm doar pentru o li
vrare ritmică sub asp'ect cantitativ, 
pe ansamblul grupelor de conserve, 
ci pentru respectarea întoomai a 
structurii de plan stabilite prin con
tract. Anul trecut, la 25 din cele 42 
de sortimente de conserve de legume 
contractate, cifrele inițiale au fost 
diminuate, la alte 14 sortimente, can
titățile au fost compensate, total sau 
parțial, astfel că fondul de marfă a 
apărut în magazine descompletat. 
Pentru a explica a doua cauză, 
voi veni tot cu un exemplu. In de
pozitele I.C.R.A. București se află, 
în momentul de fată, un stoc de 
gemuri în valoare de peste 5.5 mi
lioane lei. din care 1,3 milioane lei 
sînt din producția anului 1967. In 
acest timp, rețeaua cu amănuntul 
solicită compoturi și dulcețuri din 
aceleași fructe din care sînt prepa
rate gemurile pe care noi le depo
zităm. întrucît preturile de contrac
tare sînt distincte, în funcție de gra
dul de prelucrare a conservelor, nu 
există motiv de ordin financiar pen
tru ca fabricile să promoveze o ase
menea orientare, aș spune antico- 
mercială, a producției. Totuși, aceas
ta este situația de ani de zile".

Argumentele aduse sînt prea con
vingătoare pentru a mai exista vreo

Baia Mare anul 1969 va marca debu
tul unui nou obiectiv universitar — 
institutul de subingineri, al unui li- 

t ceu de specialitate.
Numeroși delegați, printre care 

Ioan Oros, secretarul comitetului de 
. partid de la Exploatarea minieră 

Nistru, Petre Todea, secretarul comi
tetului de partid al organizațiilor 
din comerț, s-au oprit în cu
vîntul lor asupra sarcinilor actuale 
privind perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organizațiilor 
de partid.

într-o atmosferă de puternică însu
flețire, delegații la conferință au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune printre 
altele ; „Dînd glas hotărîrii nestră
mutate a oamenilor muncii români, 
maghiari și de alte naționalități din 
municipiul Baia Mare, de a întîmpi- 
na cu noi realizări Congresul al 
X-lea și cea de-a XXV-a aniversare 
a eliberării patriei, conferința asigu
ră conducerea partidului, pe dum
neavoastră personal, scumpe tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a înfăp
tui în mod exemplar sarcinile ce ne 
revin din actualul plan cincinal și 
pentru a crea toate condițiile nece
sare traducerii în viață a mărețelor 
obiective ce vor fi stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R.".

LA MOINEȘTI
(Urmare din pag. I)

munci mai bine, de a-și îmbunătăți 
stilul și metodele de activitate, de 
a-și spori rolul de motor și stimu
lator al colectivelor de oameni ai 
muncii.

— Fiecare cuvînt din documentele 
studiate mi-a mers la inimă, a ară
tat Nicolae Ghencea, șef de briga
dă la întreprinderea de con- 

îndoială asupra veridicității cauzelor 
expuse. Ceea ce am dori să adăugăm 
însă la cele prezentate este faptul 
că, cine altcineva decît însuși co
merțul este în depline drepturi de a 
acționa pentru eliminarea lor ? Ca 
parte contractantă, comerțul are o 
serie de drepturi, printre care și pe 
acela de a chema la ordine și a im
pune un mod de executare ad litte- 
ram a prevederilor stipulate. în caz 
de încălcare a termenelor de livrare, 
există dreptul de a cere penalizarea 
partenerului. Cît privește sortimen
tul, nimeni nu-i poate impune co
merțului ce anume să cumpere. 
Atunci, în numele cărei rațiuni se 
contractează mai mult gem decît se 
cere, din moment ce populația soli
cită compoturi și dulcețuri ? Anul 
acesta situația este pe cale de a se 
repeta. Comerțul a cerut inițial doar 
11 000 tone de gemuri, dar a accep
tat și semnat pînă la urmă contracte 
pentru 12 309 tone, în timp ce la dul
cețuri a solicitat 3 650 tone și a con
tractat doar 3105 tone. Atmosfera 
de tolerantă, de „înțelegere" recipro
că a deficientelor nu este cea mai 
prielnică pentru desfășurarea unor 
raporturi solide, trainice între cei 
doi parteneri. Comerțul trebuie să se 
ridice Ia înălțimea unui intermediar

Un „ghiveci" 
de explicații 

din care nu rezultă
...conserve noi

activ, intransigent între fabrică și 
piață, vădit interesat în găsirea celor 
mai bune căi de satisfacere a cerin
țelor cumpărătorilor.

Să dăm cuvîntul și producției. Ing. 
Iulian Petrescu, director tehnic în 
Direcția generală industrială a con
servelor din M.I.A. ; „Nerespectarea 
întocmai a graficelor de livrare din 
contractele noastre cu comerțul are 
la bază. în principal, dependenta 
producției de materia primă, pe care 
nu întotdeauna o primim în terme
nele fixate inițial. Dar șablonul 
producției de conserve provine, după 
părerea noastră, și din alte cauze. 
Iată cîteva mai semnificative. Pre
turile de achiziție a unor materii 
prime nu sînt diferențiate pe cate
gorii de calitate. Este cazul mazării 
și al fasolei păstăi. De aici și inte
resul scăzut al furnizorilor noștri 
de ,a ne livră) cantităti sporite de 
materie primă de calitate superioară 
(mazăre fină și extra fină, fasole 
fină și extra fină). Neavînd asigu
rată materia primă de calitate co
respunzătoare, fabricile nu pot pro
duce întreaga gamă de produse pe 
care ar putea s-o execute și în can
titățile cerute de comerț. De aseme
nea, în calea apariției noilor sorti
mente de conserve se află și unele 
„bariere". Pentru ca un produs 
nou să poată ajunge în rafturile ma
gazinelor. în condițiile în care toate 
avizele necesare se dau în termenele 
stabilite, se scurg în mod obli
gatoriu cîteva luni Credem că 
atîta timp cît omologarea este 
menținută ca etapă obligatorie în 
promovarea noilor produse, metodo
logia actuală după care se desfășoa
ră trebuie revizuită, pornind de la 
ideea că această operațiune nu poate 
constitui, în nici un caz, o piedică, 
ci un element eficient, dinamic. în 
lansarea noutăților. Se mai întîmplă 
apoi adesea ca un produs nou. după 
ce a „promovat" în fata diferitelor 
comisii de omologare, să „cadă" la 
examenul final — confruntarea cu 
specialiștii din comerț. De multe ori. 
motivele respingerii sînt întemeiate. 
Totuși, numărul „respinșilor" este 
foarte mare. Ori la comerț, ori la 
alte organe de avizare, în ultimii ani 
aproape 100 de produse noi au fost 
oprite și nu au mai ajuns la cum
părători. Fără a pune la îndoială 
competenta și exigenta examinato
rilor. credem că nu ar fi rău dacă 
produselor noi li s-ar oferi posibili
tatea confruntării directe, nemijlo
cite, șl cu publicul consumator. Ma

strucții-montaje schele.' Faptul că 
sîntem chemați să participăm nemij
locit la definitivarea programului de 
dezvoltare susținută a țării, de per
fecționare a activității în toate do
meniile vieții economice, sociale și 
politice, ne umple sufletele de mîn- 
drie, dar și de sentimentul răspun
derii că sîntem datori să muncim 
în așa fel ca acest viitor să devină 
faptă minunată și de temelie altui 
și altui viitor al României. Putem 
pune, în fiecare zi, o cărămidă la 
zidirea lui. Mă refer îndeosebi la 
strădaniile pentru îndeplinirea rit
mică a planului, la reducerea 
cheltuielilor de producție, la folosirea 
cît mai completă a timpului de lucru. 
Mai mult, cred că în unitatea noastră 
trebuie să se acorde atenție sporită 
scurtării termenelor de montare și 
punere în funcțiune a noilor sonde, 
domeniu în care dispunem de resurse 
considerabile.

— Trustul nostru, a spus ingine
rul Iuliu Cohn, directorul trustului 
de extracție, s-a dezvoltat continuu. 
Au fost construite și puse în func
țiune stații moderne de dezbenzina- 
re a gazelor, stații de compresoare, 
stații de injecție a apei, lucrări de 
alimentare cu apă, s-au amenajat 
drumuri etc. Toate acestea au per
mis ca, de la începutul anului și pînă 
acum, să înregistrăm o creștere a 
producției globale cu 1,6 milioane lei, 
peste sarcina de plan, să obținem be
neficii suplimentare în valoare de 
aproape 4 milioane lei și să sporim 
productivitatea muncii cu 1,4 la 
sută Pornind de la acest bilanț, noi 
sîntem hotărîți ca, așa , cum se arată 
în proiectul de Directiye, să ne con
centrăm atenția, în viitorii ani, spre 
exploatarea rezervelor de la mari 
adîncimi, perfecționarea metodelor de 
lucru, creșterea randamentului son
delor, a coeficientului de recupera
re a țițeiului din actualele zăcămin
te și să asigurăm o mai bună folo
sire a gazului de sondă.

Relevînd că în ultimii doi ani volu
mul investițiilor în orașul Moinești a 
crescut de peste 4 ori față de 1965, 

gazine specializate, sectoare ale a- 
cestora, să prezinte sub diferite for
me, inclusiv degustarea, noile tipuri 
de conserve. Efectul unei asemenea 
operațiuni ar fi mult mai mare decît 
acela al practicii actuale".

Fără îndoială, problemele expuse 
de interlocutorii noștri sînt foarte 
importante. Un lucru ni se pare însă 
de neînțeles : întrucît toate așa-zi- 
sele cauze, expuse mai sus atît de 
reprezentanții comerțului, cît și de 
cei ai industriei, sînt de ordin orga
nizatoric, adică nu poate fi invocată 
natura lor obiectivă, cine alții decît 
ei ar trebui să acționeze pentru a fi 
înlăturate ? In fond, ei au nu numai 
posibilitatea, ci chiar obligația de a 
face acest lucru. Dar măsurile se 
lasă așteptate.

Este îndeobște cunoscut că statul, 
pornind de la grija pe care o mani
festă față de condițiile de aprovizio
nare și alimentație ale populației, 
față de reducerea timpului cheltuit 
pentru asemenea activități, a alocat 
și alocă în continuare sume impor
tante pentru dezvoltarea producției 
de conserve. în paralel cu noile 
fabrici apărute pe harta tării — ma
joritatea utilate la un nivel tehnic 
superior — s-au creat și funcțio
nează laboratoare uzinale, un In

stitut de cercetări 
alimentare. Anu
al,, din promoțiile 
de ingineri, teh
nicieni, maiștri, 
pentru pregăti
rea cărora statul 
cheltuiește de a- 
semenea sume' în
semnate, un mare 
număr este înca
drat în unitățile 
de producție și 
cercetare. De a- 
semenea, se fao 
cheltuieli impor
tante pentru tri
miterea specialiș
tilor în schimb de 
experiență și per
fecționare peste 
hotare. Cu alte 
cuvinte, se urmă
rește în mod com
plex dezvoltarea 
acestui sector e- 
conomic. în ce 
s-au concretizat 
aceste eforturi pe 
linia diversifică
rii ? Iată o ci

fră : într-un an de zile — 1968 
— s-au „descoperit" și contrac
tat cu comerțul (pentru anul 1969) 
4 (patru) noi tipuri de conser
ve : sărmăluțe în foi de varză, supă 
cremă de fasole, supă cremă de ma
zăre. murături asortate. Oare la a- 
cestea se reduc posibilitățile create, 
fantezia și priceperea creatorilor ? 
Iată de ce considerăm că prima șl 
cea mai importantă cauză a stării de 
lucruri semnalate o constituie lipsa 
reală de preocupare pentru diver
sificarea sortimentului. Este limpede 
că nimeni nu poate accepta o falsă 
diversificare, realizată prin adaosuri 
nesemnificative — de condimentatie 
sau culoare — la produsele deja exis
tente, prin combinații banale sau 
prin transformarea în conserve a 
unor preparate traditionale, arhicu
noscute (cum este cazul sărmăluțelor 
în foi de varză). în fond, ce trebuie 
să fie un produs nou în acest do
meniu ? Avem în vedere combinații 
interesante de legume, de le
gume cu carne, pește și altele, pre
parate cu un gust deosebit și 
cu o valoare nutritivă ridicată și, 
mai ales, într-un asemenea stadiu de 
„finisaj”. îneît să poată fi consumate 
fără a mai fi fierte sau gătite. Sînt 
pretenții ce pot fi formulate în 
virtutea existentei în tara noastră 
a unor materii prime care se pretea
ză la un nivel înalt de industriali
zare, în virtutea posibilităților de care 
dispunem și a experienței altor țări.

Ne. aflăm în plin sezon legumicol, 
recolta fiind. în ciuda dificultăților 
provocate în primăvară de condițiile 
climatice, deosebit de bogată. Pri
mele cantităti de legume proaspete 
au și luat drumul marilor bucă ării 
ale tării — fabricile de conserve. 
Ar fi de așteptat să se pregătească 
consumatorilor, cel puțin pentru a- 
cest an. o surpriză dublă. De una 
putem să-i anunțăm de pe acum : 
se prevăd a fi livrate cu 23 000 tone 
de conserve de mazăre, fasole, roșii 
în bulion, ghiveci în ulei, castraveți 
în oțet, etc. mai mult decît anul 
trecut, mai multe gemuri, compo
turi și dulcețuri. Cît privește a doua 
surpriză, privind îmbogățirea varie
tății sortimentale, pe aceasta încă 
nu o putem anunța. Așteptăm ca în 
zilele ce urmează cei în drept să ana
lizeze temeinio problema diversifi
cării producției și să ia măsurile 
operative ce se impun, îneît să putem 
împărtăși publicului că, în sfîrșit, șa
blonul a fost înlăturat și din produc
ția de conserve.

numeroși participant! la conferință, 
printre care ing. Ionel Arion, ope
ratorul Vasile Frățilă, au insistat 
asupra necesității îmbunătățirii ac
tivității de construcții. Pînă la în
ceputul lunii iunie, planul de inves
tiții pe oraș a fost realizat doar în 
proporție de 29,7 la sută. Cele mai 
mari rămîneri în urmă se semna
lează la întreprinderea de industrie 
locală, întreprinderea de gospodă
rie orășenească, trustul de extracție. 
La acestea se adaugă și calitatea 
necorespunzătoare a unor lucrări, 
ceea ce duce la cheltuirea unor fon
duri suplimentare, la întîrzierea dării 
în funcțiune a obiectivelor, la risipa 
de timp.

Problemele social-edilitare, ala 
bunei gospodăriri a orașului au fost 
viu dezbătute în cadrul conferinței, 
în cuvîntul lor. Constantin Moroșanu, 
vicepreședinte al consiliului popu
lar orășenesc, medicul Mihai Bejan, 
Ecaterina Tudose, președinta co
misiei de femei, Constantin Avra- 
mescu, secretar al comitetului 
orășenesc al U.T.C., profesorul Si- 
mion Prcotu, s-au referit la necesi
tatea unor mai largi acțiuni desti
nate înfrumusețării orașului, la 
îmbunătățirea activității de cultura
lizare a maselor de oameni ai mun
cii și utilizarea cu mai multă efi
ciență a bazei materiale de care 
dispun instituțiile culturale din oraș.

în încheiere, delegații la confe
rință au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care, 
subliniind aprobarea și adeziunea 
deplină a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din orașul Moinești, 
față de Tezele C.C. al P.C.R. și pro
iectul de Directive, exprimă anga
jamentul lor fierbinte de a-și con
sacra toată puterea de muncă 
înfăptuirii sarcinilor trasate da 
partid, spre a întîmpina cu noi suc
cese Congresul al X-lea al P.C.R, 
cea de-a XXV-a aniversare a elibe
rării patriei.
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DUMINICA SPORTIVĂ
ciclism. „Cupa București**

„Turul României" — campionatul 
pe etape al ciclismului nostru — s-a 
încheiat acum cîteva . zile. Comenta
riile însă pe marginea desfășurării 
lui continuă, cum este și firesc, să-i 
preocupe deopotrivă pe simplii sim- 
patizanți ai acestui frumos sport, ca 
și pe specialiști. în articolul de 
față, voi încerca să fac unele ob
servații personale. Nădăjduiesc că 
ele nu-mi vor fi luate în nume de 
rău, chiar dacă pe alocuri nu co
incid cu alte păreri exprimate, în 
scris sau verbal, în timpul ca și 
după încheierea întrecerii.

înainte de toate îmi exprim satis
facția de a fi asistat în acest an la 
unul din cele mai reușite — poate 
chiar cel mai reușit — „Tur ciclist 
al României”. Numărul și valoarea 
cicliștilor de peste hotare au fost 
fără discuție dintre cele mai remar
cabile. Oaspeții n-au avut, e _ ade
vărat, nume prea sonore, însă pe 
toată perioada competiției am avut 
prilejul să-i remarcăm pe cei mai 
mulți dintre ei pentru curajul, pen
tru extraordinara lor voință de a 
iniția acțiuni de evadare, de a nu 
lăsa plutonului o clipă de răgaz. Nu 
exagerez, dacă afirm că în puține 
curse pe etape disputate la noi în 
țară s-au petrecut atîtea faze dina
mice, s-au făcut atîtea „ruperi” și 
regrupări de plutoane ca în recent 
încheiatul „Tur al României”. Ne-a 
făcut, firește, plăcere să-i vedem an
grenați în asemenea acțiuni — care, 
în fond, fac frumusețea ciclismului 
de șosea — și pe unii dintre aler
gătorii noștri fruntași, ba și pe unu 
dintre cicliștii tineri, deși finalmen
te nu toți au avut satisfacția de a 
se clasa pe locuri onorabile. Asupra 
acestor chestiuni însă voi reveni.

La succesul competiției a contribuit 
cred și faptul că numărul, kilometra
jul și profilul etapelor au fost mai 
judicios stabilite. în principal, la ale
gerea acestora s-a ținut cont de posi
bilitățile alergătorilor noștri, ca și de 
unele uzanțe în materie din competi
țiile internaționale de mare anvergu
ră. Antrenorii și cicliștii oaspeți, a- 
preciind favorabil din acest punct de 
vedere etapele „Turului României”, 
au făcut totuși o remarcă, pentru 
mulți dintre noi poate surprinzătoare. 
Antrenorul și directorul tehnic al 
echipei Franței, Robert Oubron. de 
pildă se arăta nedumerit că, deși re
lieful țării noastre permite, etapele 
n-au avut prea mult „munte”. Cîștigă- 
torul întrecerii, Jurgen Wanzlik 
(R.D.G.), remarcînd că „Turul a fost

4

pe velodromul Dinamo
IERI, PE ARENA „METALUL**

Un frumos spectacol 
de motocros, 

în cadrul „Cupei balcanice"
La complexul sportiv „Metalul”, 

pe minunata arenă de motocros — 
considerată de specialiști printre 
cele mai dotate și mai modeme 
din Europa — s-a disputat ieri di
mineață, etapa a doua a Bal
caniadei de motocros. Cele două 
manșe ale întrecerii au avut 
cîștigători și aspecte diierite. Mai 
interesantă, prima manșă a dat 
cîștig de cauză concurentului ro
mân Ștefan Chițu. Deși nu s-au cla
sat printre fruntași, alți doi aler
gători români — Constantin Goran 
și Otto Ștefani — au acumulat un 
punctaj care i-au adus pe locul 
1—2, la egalitate de puncte, în cla
samentul general individual. Tre
cerea lor pe aceste poziții s-a da
torat și faptului că fostul lider, 
bulgarul Gheorghiev, întrecut cu 
șase (1) ture, n-a primit nici un 
punct...

După o pauză absolut necesară 
pentru odihnă și pentru revizuirea 
motocicletelor — timp în care însă 
spectatorilor le-a fost oferită în 
completare o cursă hors-concurs, 
foarte spectaculoasă, rezervată 
motocicletelor pînă la 500 cmc — 
concurență bulgari, iugoslavi și ro
mâni s-au prezentat din nou la 
start. Desfășurarea manșei secunde 
a însemnat evidențierea sportivilor 
bulgari (și, firește, a „mașinilor” 
lor) care de fapt au dominat cate
goric. Primii doi clasați In această 
manșă au fost G. Serafimov și P. 
Manolov. Motociclistul nostru Cris
tian Dovids a contat la un moment 
di.it în lupta pentru locul întîi, însă 

final a cedat teren și a terminat 
pe locul trei, urmat fiind de Ștefani 
șl respectiv Coman.

Prin adunarea punctajelor acu
mulate în cele două manșe, ordi
nea în clasamentul general al eta
pei de la București a Balcaniadei 
este următoarea : — la individual
1. G. Serafimov (Bulgaria) 35 punc
te ; 2. — Cr. Dovids (România) 32

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cu performanța de 5 046 puncte, 

atleta elvețiană Meta Antenen (în 
vîrstă de 20 ani) a stabilit un nou 
record mondial la pentatlon în cadrul 
unui concurs desfășurat pe stadionul 
din localitatea Liestal. în cele 5 probe 
Meta Antenen a obținut următoarele 
rezultate : 100 m. garduri — 13”5/10 ; 
greutate — 11,28 m ; înălțime — 1,71 
rr (în stilul Fosbury-flop) ; lungime 
- 6,49 m — record elvețian ; 200 m 
—> 24”6/10. (Vechiul record mondial 
la pentatlon aparținea vest-germanei 
Heida Rosendahl, cu 5 023 puncte).

• Belgianul Eddy Merckx domină 
autoritar actuala ediție a Turului 
ciclist al Franței. După 8 etape el 
conduce în clasamentul general, ur
mat de Altig (R.F.G.) la 2’05”, Janssen 
(Olanda) la 5’01” etc. Merckx a cîș
tigat semietapa contracronometru 
disputată la Divonne acoperind 8,800 
km. în 10’38”63/100. A doua semi- 
etapă, cu plecarea în bloc, a revenit 
italianului Dancelli sosit primul la 
Thonon-les-Bains cu timpul de 
3 h 30’46” pe distanța de 136,500 km. 

p ; 3. — Manolov (Bulgaria) 30 p. 
Pe echipe : 1. — România (108 p) ;
2. — Bulgaria (102 p) ; 3. — Iugo
slavia (46 p).

Ultima etapă a Balcaniadei de 
motocros — în septembrie a.c., în 
Bulgaria.

Un viraj spectaculos In concursul de motocros de ieri
• Foto : M. Andreescu

o Au luat sfîrșit întrecerile tradi
ționalului turneu internațional de 
tenis de la Wimbledon. în ultimele 
două finale s-au înregistrat următoa
rele rezultate : dublu femei : Mar
garet Court, Judy Tegart (Australia) 
— Patty Hogan, Margaret Michel 
(S.U.A.) 9-7, 6-2 ; dublu mixt : Ann 
Jones (Anglia), Fred Stolle (Austra
lia) — Judy Tegart, Tony Roche 
(Australia) 6-2, 6-3.

o în cadrul concursului interna
tional atletic de la Lausanne, cunos
cuta sprinteră cubaneză Miguellina 
Cobian a terminat învingătoare în 
cursa de 100 m plat cu timpul de 
ll”6/10. Atletul american Willie Da
venport s-a clasat pe primul loc în 
proba de 110 m garduri cu 14”, iar 
elvețianul Portmann a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu rezultatul 
de 2,08 m. Masculin : 100 m : Rami
rez (Cuba) — 10”5/10 ; 200 m : Solis 
(Cuba) — 21”9/10 ; 400 m : Liedmer 
(Elveția) — 47”5/10 ; 1 500 m : Viaux 
(Franța) — 3’54” ; disc : Hubacher 
(Elveția) — 56,18 m.

foarte greu”, se arăta dispus să fi par
curs etape ceva mai lungi. Dacă în 
privința aprecierilor despre lungimea 
etapelor am unele rezerve (la ora ac
tuală, în ciclism se recomandă un ki
lometraj mediu în genul' celui ales de 
noi în „Turul României”), mă aso
ciez părerii că traseul putea fi ceva 
mai accidentat, echilibrînd șansele 
competitorilor, căci specialiștii în 
cursele de plat au fost oarecum avan
tajați în dauna grimperilor... De alt
fel, în remarca d-lui Oubro'n cicliștii 
noștri, antrenorii ar trebui să vadă și 

DUPĂ „TURUL ROMÂNIEI»

De ce n-au mers cicliștii 
noștri „ca pe roate"

o recomandare : adevărata perfor
manță în ciclismul de șosea presupune 
etape cu profil cît mai variat, „mun
tele” avînd oricum o pondere prio
ritară. Din păcate, tehnicienii noștri 
insistă de mai multă vreme pentru 
alegerea unor etape scurte și — dacă 
se poate, exclusiv — de plat. „Secre
tul” insistențelor lor este lesne de 
aflat: antrenamentele curente presu
pun rulaj numai pe plat, pregătirea 
la munte făcîndu-se doar în preajma 
curselor care prevăd anumite urcu
șuri și vizînd mai mult recunoaște
rea vizuală a traseului.

Este, repet, îmbucurător că Ia suc
cesul multilateral al „Turului Româ
niei” — succes pe plan tehnic (subli
niez, între altele, media orară gene
rală : peste 41 km pe cei 1 504 km ai 
întregului traseu), succes pe plan or
ganizatoric, succes imens de public 
(sute de mii de cetățeni au vizionat, 
în pragul casei, cum se zice, pasio
nanta întrecere a cicliștilor) — și-au 
adus contribuția și unii dintre aler-

Pe velodromul Dinamo din Capi
tală au luat sfîrșit întrecerile compe
tiției internaționale de ciclism „Cupa 
București", la care au participat 
pistarzi de valoare din Danemarca, 
R. D. Germană, Olanda, U.R.S.S. și 
România.

In ultima zi, cicliștii români au 
avut o comportare bună, reușind să 
cîștige două dintre cele patru probe 
disputate. La urmărire pe echipe, 
formația României (V. Mircea, C. 
Gonțea, M. Ioniță șl St. Leibner) a 
terminat învingătoare cu timpul de

• A 7-a etapă a turului ciclist al 
Iugoslaviei, Metkovici-Sarajevo. a 
fost cîștigată de Dieter Mickein 
(R.D. Germană), cronometrat pe dis
tanța de 188 km în 4h 33’45”. Olan
dezul Zoetemelk se menține în frun
tea clasamentului general indivi
dual, în vreme ce selecționata 
U.R.S.S. conduce în clasamentul pe 
echipe.

• După prima zi a întîlnirii inter
naționale de atletism, care se dispută 
la Paris între selecționatele mascu
line ale Franței și Poloniei, scorul 
este favorabil gazdelor cu 114—91 
puncte. Cel mai bun rezultat din pri
ma zi de concurs a fost înregistrat în 
proba de săritură în lungime cîști
gată de Jacques Pani cu 8,22 m (cea 
mai bună performanță mondială a 
anului și nou record al Franței). 
Pe locul secund s-a clasat francezul 
Ugolini cu 8,12 m. Sportivul polonez 
Piatkowski a ocupat primul loc în 
proba de aruncare a discului cu 
60,40 m, iar francezul Beer și-a ad
judecat victoria în proba de aruncare 
a greutății cu performanța de 19,02 m.

gătoril români ca Vasile Tudor, Al. 
Sofronie, A. Grigore, G. Moi- 
ceanu. St. Cernea, Șt. Suciu, T. 
Puterity. Meritele acestora sînt totuși 
diferite întrucît nu toți și nu întot
deauna au înțeles să-și apere șan
sele etapă de etapă... Din păcate 
însă, trebuie să mă opresc cu 
nominalizarea, deoarece ceilalți 
alergători români au avut o pre
zență oarecum simbolică, mergînd 
și sosind... cu grosul plutonului. Mul
tora însă nu Ii se poate scuza în nici 
un fel comportarea mediocră, indi-

puncte de vedere

ferența fată de cursă, manifestată 
etapă de etapă din start și pînă la 
sosire. în cazul cîtorva (Ciocan, N. 
Ciumeti, Cosma II, V. Selejan etc.) 
ar exista „circumstanțe atenuan
te” : oboseală acumulată în prea
labil din alte curse, îmbolnăviri pe 
traseu, defecțiuni mecanice în mo
mente speciale. Mă întreb însă : sta

rea de sănătate a fiecăruia, capaci
tatea de a rezista sau nu la duritatea, 
la eforturile cursei nu puteau fi cu
noscute dinainte ? Medicii cluburilor 
de unde provin cicliștii respectivi, 
medicii loturilor reprezentative, an
trenorii aveau, înainte de orice, toc
mai această datorie, în cursă urmînd 

4’48”, întrecînd în finală echipa R. D. 
Germane. în semifinale, sportivii ro
mâni eliminaseră formația Danemar
cei. Proba de adițiune de puncte 
(semifond) — 100 ture cu sprint la 3 
ture — a fost dominată de asemenea 
de cicliștii români, care s-au clasat pe 
primele trei locuri: 1. Vasile Burlacu
— 43 puncte (două ture avans); 2. 
Paul Soare — 36 puncte (un tur a- 
vans); 3. Ion Florea — 34 puncte (un 
tur avans).

în proba de viteză tandem (turneu), 
victoria a revenit cuplului olandez 
Jan Jansen — Leyn Loevesijn cu 3 
victorii, urmat de perechile H. Roder
— A. Meissner (R. D. Germană) — 
2 victorii și G. Negoescu — FI. Ne- 
goescu (România) — 1 victorie. Cursa 
italiană s-a încheiat cu succesul for
mației Danemarcei, învingătoare în 
finală în fața echipei R. D. Germane.

BASCHET — Aseară, al 
treilea meci România-Cuba

Seria celor trei meciuri consecutive, 
cu caracter amical, dintre reprezenta
tivele feminine de baschet ale Cubei 
și României s-a încheiat aseară, pe 
terenul în aer liber de la Floreasca. 
în primul joc, la Ploiești, baschetba
listele noastre învinseseră la limită 
(53—51), sîmbătă seara, tot la Flo
reasca, a fost rîndul cubanezelor să 
cîștige, de asemenea la un scor foarte 
strîns (58—56). în acest fel, al treilea 
meci a devenit extrem de interesant, 
ambele tabere dorind să-și înscrie în 
palmares un nou succes.

Ca și în meciurile precedente, echi
pele au furnizat un joc plăcut, aplau
dat deseori, evoluția scorului arătînd 
că pe teren se află într-adevăr două 
formații de aceeași valoare.

Echipa română a terminat însă în a- 
vantaj atît prima repriză (35—27), cît și 
meciul în general. Scor final: 55—50 
pentru România. Cele mai bune ju
cătoare „tricolore" au fost Anca Ra- 
coviță și Ecaterina Vogel-Savu. Din 
formația Cubei s-a remarcat în spe
cial Skeete, din nou principală reali
zatoare și coordonatoare în joc.

★

• Turneul Internațional feminin 
de baschet de la Podebrad (Ceho
slovacia) a fost cîștigat de prima re
prezentativă a țării gazde, care în 
ultimul meci a întrecut cu scorul de 
116—42 selecționata de junioare a 
României.

SĂRITURI IN APA — Ganea, 
două victorii la Minsk

La Minsk s-a încheiat întîlnirea 
internațională de sărituri în apă 
dintre selecționatele României și 
R.S.S. Bieloruse. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 50—37 
puncte.

în cadrul acestei întîlniri sporti
vul român Ion Ganea a cucerit 
două victorii. EI a ocupat primul 
loc în proba de sărituri de Ia tram
bulină cu un total de 165,40 puncte, 
fiind urmat de sovieticul Grigori 
Vasiliev (152,65 puncte) și de ro
mânul Nicolae Speriosu (151,18 p.) 
Ion Ganea a terminat învingător și 
în proba de sărituri de la platfor
mă, unde a totalizat 153,90 puncte.

în probele feminine victoria a 
revenit înotătoarelor sovietice : La 
trambulină — Natalia Virocikina 
cu 128,96 puncte, iar la platformă 
— Liudmila Sușcevskoi cu 97,97 
puncte.

a fi recomandați și admiși numai 
aceia care sînt în deplinătatea for
țelor fizice. întrebarea firească este : 
au fost sau nu complet apți pentru 
cursă cicliștii In cauză ? Dacă da (și 
înclin să cred că acesta este adevă
rul), comportarea lor slabă trebuie 
explicată prin lipsa de pregă
tire. Apoi chiar și atunci cînd 
sînt perfect sănătoși, alergătorii ma
nifestă o evidentă reținere față de e- 
forturi, nu-și asumă răspunderea și 
nici riscul de a dinamiza cursa prin ac
țiuni personale, își prelungesc cît mai 

mult șederea în pluton pînă cînd, 
eventual, se ivește un moment tactic 
propice, pînă cînd poate fi speculată 
la finiș o situație creată pe traseu 
de alții. Din acest punct de vedere, 
„Turul României” n-a făcut decît să 
ne reamintească de această veche și 
extrem de dăunătoare meteahnă a ru
tierilor noștri. Oaspeții, în mod spe
cial i-aș menționa pe alergătorii fran
cezi, deși mai tineri, cu o experiență 
oricum mai mică decît a multora 
dintre componenții celor două echipe 
reprezentative românești, ne-au de
monstrat — deși poate nu mai era 
nevoie — că în ciclismul de șosea 
adevărata performanță nu se reali
zează prin speculații tactice, prin 
expectativă din start pînă la linia de 
sosire, mizind numai și numai... pe 
insuccesul celorlalți. Este de mirare 
că promoția nouă, reprezentată în 
„Turul României” de cei cîțiva aler
gători de la Brăila, nu pare a sa 
forma pe un alt fel de „calapod”.

UNIVERSITATEA ClUJ - 
campioană la juniori

BRAȘOV 6 (prin telefon). — 
Astăzi după-amiază, pe stadio
nul Tineretului din localitate 
s-a desfășurat ultimul act al în
trecerii fotbaliștilor juniori. Ti
tlul de campioană a revenit e- 
chipei Universitatea Cluj, care 
în finală a întrecut Politehnica 
Iași cu 1—0 (0—0).

Partida a fost de un bun ni
vel tehnic, cele două formații 
oferind spectatorilor ceea ce se 
cheamă un meci frumos. Uni
cul gol al întîlnirii a fost în
scris, în min. 47, de Coca. 
Felicitări clubului studen
țesc pentru performanta rea
lizată, felicitări tinerilor ju
cători clujeni, care în felul a- 
cesta aduc ca dar, la cea de-a 
cincizecea aniversare a clubu
lui lor, un nou „set” de tri
couri de campioni, la juniori.

A început „barajul" 
pentru divizia B

Incepînd de ieri, timp de o 
săptămînă, la București și Cluj, 
opt echipe (din 128) își dispută 
dreptul de a activa anul viitor 
în divizia B ; dreptul acesta îl 
vor obține doar patru dintre 
ele, cîte două din fiecare grupă.

La București, sînt prezente 
cî.știgătoarele seriilor I—IV (Ști
ința Bacău, Metalul Plopeni, 
I.M.U. Medgidia, Metalul Tîrgo- 
viște), iar la Cluj cele ale se
riilor V—VIII (Minerul Anina, 
Știința Petroșani, Olimpia Satu 
Mare și Chimia Făgăraș).

Ieri dimineață, am fost în 
Giulești pentru a vedea intîlni- 
rea dintre fosta divizionară A 
Metalul Tîrgoviște și Metalul 
Plopeni. A fost o înțîlnire a- 
greabilă, cu multe faze de fot
bal adevărat, partida dînd pri
lejul cîtorva tineri — Bogaciu 
(Plopeni), Ciobanu, Pîrvu (Tîr
goviște) — să se remarce.

Meciul formațiilor din Tîrgo
viște și Plopeni a fost frumos 
și, așa cum spuneam, pe alocuri 
el s-a ridicat chiar peste ni
velul unei partide de categoria 
B, prin dinamismul și acuratețea 
fazelor, a procedeelor tehnice 
sau tactice. Aceleași caracteris
tici — în mare — ne-au fost 
semnalate și de pe celelalte sta
dioane pe care s-au desfășurat 
partide din „baraj”.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în prima etapă. Bucu
rești : Metalul Tîrgoviște—Meta
lul Plopeni 2—2 (1—1). Știința 
Bacău—I.M.U. Medgidia 1—0 
(0—0). Cluj : Chimia Făgăraș— 
Știința Petroșani 2—2 (1—2) ; Mi
nerul Anina—Olimpia Satu 
Mare 2—2 (1—1).

PRONOSPORT
Minerul G.H.-Textila Botoșani 1 
Victoria Roman-Penicilina Iași 1 
Petr. Moinești-Ceahlăul P.N. 1 
Oțelul Gl.-Ancora Gl. 1
Gloria C.F.R.-Progresul 1
Marina Mangalia-Portul C-ța 2 
Cim. Medgidia-EIectr. C-ța 1 
S.N. Oltenița-Voința Buc. 1 
Tehnometal Buc.-Metalul Buc. 1 
Textila Buhuși —

Chimia Or. Gh. Gh.-Dej x 
Prahova Pl.-Poiana Cîmpina 1 
Flacăra-Caraiman Bușteni 1
Carpați Sinaia-I.R.A. Cîmpina 1

Din păcate, chiar și unele vedete 
nu pierd ocazia de a da celor tineri 
exemple... de apatie. Prezența lui 
Emil Rusu în „marea buclă” a în
semnat tocmai o asemenea pa
gubă dacă mă pot exprima așa. 
Prima echipă reprezentativă, din 
care, cu totul nejustificat, a 
făcut parte, n-a contat deloc pe a- 
portul său. Ih ciclism sînt, știu prea 
bine, unele momente mai dificile în- 
tr-o etapă sau alta. O indispoziție oa
recare îi face pe unii cicliști să pre
fere temporar liniștea plutonului 
masiv. Rusu însă și-a asumat rolul 
de încheietor de pluton în toate cele 
10 etape cu plecare în bloc. Nici 
o acțiune, nici un gest măcar 
prin care să demonstreze — așa 
cum și-a luat angajamentul îna
inte de start — că vrea să se reabi
liteze cît de cit pentru slabul sfîrșit 
de sezon din anul trecut. ' Cu titlu 
informativ, iată locurile ocupate de 
el în etapele respective : 42, 39, 35, 
46, 54, 39, 42, 47, 48, 39.

In încheierea rîndurilor de față, 
cîteva cuvinte despre sprijinul acor
dat „Turului României pe plan local. 
Mai peste tot pe unde a trecut cara
vana ciclistă. ospitalitatea, interesul 
publicului, al tineretului în special 
pentru astfel de competiții au atins 
valori maxime. In întrecerea sui-ge- 
neris pentru ospitalitate, comisia de 
organizare a întocmit și un clasa
ment — Oradea. Suceava și Timișoa
ra fiind declarate fruntașe. Ar fi însă 
în îi rea lucrurilor ca, profitînd de 
marea popularitate a ciclismului - 
popularitate demonstrată și cu oca
zia „Turului României” — forurile 
locale (mă refer la cele care au obli
gații precise pe linie sportivă) să 
caute a dezvolta activitatea ciclistă 
in asociații și cluburi, pentru moment 
ocupîndu-se chiar de organizarea u- 
nor concursuri cu caracter de masă 
pe biciclete de oraș, de extinderea 
cicloturismului. Nu poate fi decît 
salutată inițiativa Consiliului jude
țean Neamț al Organizației pionie
rilor, care, cu sprijinul Consiliului 
Național, a organizat o competiție 
cicloturistică interjudețeană la care 
au participat peste 130 de pionieri. 
Pentru micii bicicliști, astfel de ac
țiuni ar putea fi un „avans” la vii
toarea lor participare — peste cîțiva 
ani — la marele „Tur al României”.

Octavian AMZA
arbitru internajional de ciclism

Cronica zilei
Duminică a părăsit Capitala, ple- 

cînd în S.U.A., delegația guvernamen
tală română condusă de prof. dr. Ion 
Moraru, adjunct al ministrului sănă
tății, membru în Consiliul Executiv 
al O.M.S., care va participa la lucră
rile celei de-a 22-a adunări mondiale 
a sănătății și celei de-a 44-a sesiuni 
a Consiliului Executiv al O.M.S. ce 
vor avea loc la Boston, între 8 șl 30 
iulie.

★

Delegația de specialiști în agricul
tură condusă, de președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, Ni
colae Giosan, care a făcut o vizită 
oficială în Anglia, la invitația mi
nistrului agriculturii, pisciculturii și 
alimentației al Marii Britanii, «-a 
înapoiat duminică în Capitală.

★

Duminică s-a înapoiat în Capi
tală delegația de specialiști români, 
condusă de Traian Dudaș, șeful 
Inspecției de stat pentru protecția 
muncii, adjunct al ministrului mun
cii, care a luat parte la Congresul 
de securitate și igiena muncii, des
fășurat la Geneva, cu prilejul semi
centenarului O.I.M.

(Agerpres)

INCANDESCENȚA 
elaborată la rece

(Urmare din pag. I)

Mai întîi trebuie notat că secretarii 
de partid de pe toate cele trei 
schimburi, fiind membri ai comite
tului de partid, iar alți cîțiva mem
bri ai acestuia activînd și ei în or
ganizațiile de bază, drumul parcurs 
de la epicentrul inițiativei, de la 
„statul major” și pînă la difuzarea 
în masa oțelarilor, era un drum scurt 
și drept.

în al doilea rînd, pentru ca fie
care om, la locul său de muncă, să 
înțeleagă exact cum să acționeze, „li
nia frontului” a fost demarcată clar. 
Economistul secției a fost îndrumat 
să prezinte o serie de expuneri 
practice privind structura prețului 
de cost In oțeiărie și participarea fie
cărui compartiment la realizarea lui.

In al treilea rînd, urma eliminarea 
pierderilor propriu-zise. Supraîncăr
carea prețului de cost provenise din 
mai multe surse ; ele au fost depis
tate rînd pe rînd. Evident, nu este 
locul aici să relatăm, cu amănunte 
tehnice, desfășurarea „contraofensi
vei”. Esențială și exemplară n-a fost, 
luată în sine, cutare sau cutare 
măsură — ci acțiunea în ansamblul 
ei, caracterizată prin declanșarea 
unui puternic curent de opinie, con
dus de comuniști, în favoarea respec
tării cu strictețe a disciplinei tehno
logice, împotriva unor practici care 
vădeau la unii lipsă de răsoundere 
față de finalitatea economică a ac
tivității.

Deci. în primul rînd, o luptă cu 
inerția și cu metehne vechi — pe 

, care organizația de partid a știut să 
le scoată Ia iveală și să le supună 

■ focului criticii constructive. Rezul
tatul este elocvent: la 31 martie, 
indicatorul preț de cost marca nu 
numai recuperarea celor 5 milioane 
lei din ianuarie, ci și realizarea de 
economii în valoare de 2 milioane. 
Munca de partid de la O.S.M. 2 a 
consemnat cu sobrietate bilanțul ca 
pe o victorie colectivă, o victorie 
a conștiinței înaintate, și a mutat 
centrul atenției pe alte probleme ala 
activității sale.

UN COMUNIST HUNEDOREAN, 
mînat nu de interese înguste, de 
glorie personală, ci de dorința unei 
contribuții la progresul tehnic al 
oțelăriei căreia i-a consacrat 28 de 
ani din viață (din 42 trăiți) s-a luat 
la întrecere, modest și îndărătnic, 
cu patentele unor prestigioase firme 
străine ; un om care, mergînd pe 
un drum propriu de studiu, gîndire 
creatoare, efort, a izbutit să urce 
pînă la (ca să citez titlul unui re
portaj apărut recent în paginile 
„Scînteii”) — acrul tare al perfor
manței.

Este vorba de maistrul lăcătuș 
Ion Cismaș. Am scris mai sus : mo
dest și îndărătnic. Ce alte epitete, 
mă întreb, i s-ar potrivi mai bine ? 
De fapt ideea confecționării unei 
„lănci” pentru introducerea oxige
nului în cuptoarele de oțel era lan
sată în planul tematic propus tuturor 
inovatorilor de către ministerul de 
resort. Anonim, concurentul Ion 
Cismaș se afla, în momentul startu
lui, printre zeci alții, între aceștia 
numărîndu-se cercetători de la 
I.C.E.M. și de la IPROMET. Lancea 
trebuia să rezolve — echilibrîndu-le 
într-o sinteză tehnică originală — 
variate probleme de termodinamică, 
hidromecanică, mecanica fluidelor la 
temperaturi și presiuni înalte, re
zistenta materialelor. Acest ultim 
punct se arăta deosebit de gingaș. 
Căci introdusă direct în baia me
talului în clocot (în zona reacției 
temperatura crește pînă la 2000 °) lan
cea trebuie înzestrată cu o rezistență 
excepțională. Combinatul a încercat 
12 tipuri de lănci. Lăncile de import 
probate la Hunedoara țineau 24 de 
ore, pe cînd prototipul nr. 1 al lăncii 
create de Cismaș a rezistat 48 de 
ore și 50 de minute. Victorie incon
testabilă.

Performanța cu care a cîștigat 
competiția n-a făcut decît să mo
bilizeze energiile maistrului, bine 
ajutat de o organizație de partid si
tuată, principial și practic, de par
tea ideilor novatoare. încercările ul
terioare au ridicat cota rezistentei 
acestei lănci, supusă unor îmbună
tățiri tehnice succesive. „Lancea de 
Hunedoara” (închinare discretă a 
evului industrial în fata eposului 
eroic atestat de castelul feuda] din 
preajmă) primește anul trecut bre
vet de invenție. Și în timp ce, una 
după alta, diferite țări încep să se 
intereseze de omologarea ei pe pie
țele respective, la Hunedoara auto
rul brevetului, sprijinit cu încredere 
de tovarășii săi, își continuă cerce
tările practice și ridică rezistenta 
duratei medii la 250, apoi la peste 
300 de ore.

Aceste cifre, firește, nu spun încă 
nimic despre zilele și nopțile de 
muncă febrile trăite cu intensitate ; 
nici despre intrigile mărunte, rău 
voitoare, interesate, care nu l-au 
cruțat, despre micimea de suflet a 
unora oricînd dispuși să ia par
te la festin după ce ocolise
ră cu grijă bucătăria ; nici des
pre replica lui la aceste încer
cări de descumpănire, o replică ti
pică în modestia și îndărătnicia ei : 
alte două inovații, ambele aplicate, 
ridicînd la 15 bilanțul general al do
sarului Cismaș de la cabinetul 
tehnic. Totuși cifrele de rezistență 
ale lăncii, cifrele pomenite mai sus, 
vorbesc despre un factor esențial : 
pasiunea luptei pentru nou.

Efortul comunistului Cismaș nu a 
fost singular: el nu este excepția

vremea
Ieri în țară : vremea a deve

nit ușor instabilă în jumătatea 
de nord-vest a tării, unde ce
rul a prezentat înourări mai ac
centuate și au căzut averse lo
cale însoțite de descărcări elec
trice. In rest vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, iar aversele au avut un 
caracter izolat. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 18 grade la Oravița și Bi- 
cleși și 30 de grade la Oradea, 
Chișineu Criș, Gurahonț, Ro
șiori, Călărași.

Timpul probabil pentru 8-9-10 
Iulie. Vreme ușor instabilă, cu 
cer schimbător. Vor cădea averse 
locale, însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente în 
vestul țării. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 20 și 30 grade, 
izolat mai ridicate. în Bucureștii 
vreme în general călduroasă, cu 
cer variabil, favorabil averselor 
de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab, pînă la po
trivit, Temperatura se menține 
ridicată.

care confirmă regula, ci însăși 
regula muncitorimii hunedorene.

PARTEA ȘI ÎNTREGUL, acțiunea 
curentă și perspectiva sînt cele două 
sectoare organic și permanent îm
binate în conținutul muncii unui co
mitet de partid, îmi spunea tovară
șul Victor Petroescu, secretarul Co
mitetului P.C.R. de la O.S.M.—2. 
Fiecare sector trebuie să-și afle jus
tificarea și sprijinul în celălalt. Ori- 
cît de mărunt se recomandă, const- 
derîndu-1 izolat, cutare detaliu, alta, 
cu totul alta apare însemnătatea Iul 
în lumina activității de durată. Și 
invers, nu șe poate imagina obiec
tiv cu bătaie lungă în afara modes
telor deplasări cotidiene în acea di
recție. Exemplificarea aserțiunii esta 
ușor de făcut, într-adevăr, alegîhd 
din noianul de inițiative luate de 
cele cinci organizații de bază ala 
oțelăriei.

Intr-o bună zi, Ia locul da muncă 
al echipelor care montează enormele 
oale de turnare a apărut, înrămată 
și afișată, o schiță tehnică. Tema t 
montarea corectă a oalei. „Fleacul" 
organizatoric presupus aici ascunde 
implicații cu totul neașteptate. Des
pre ce este vorba în realitate ? Da 
remedierea unei racile vechi, îndră
cit de persistente. Pierderea perio
dică a unei serioase cantități de oțel 

’ (datorată neînchiderii oalei) părea, 
aici, o fatalitate. Amenzile care sanc
ționau pierderea, o altă fatalitate», 
Un metronom rece, indiferent la ne*  
voile oamenilor, marca lunar pierde*  
rile de metal. Din cauza repetării fe*  
nomenului la intervale fixe, rezulta 
o stranie resemnare a oamenilor. 
Răul părea un „dat”, exista în „fi
rea lucrurilor”, revenea prea des ca 
să fie' luat în seamă. Asta semăna 
binișor cu zdruncinătura acului da 
picup întîlnind o zgîrietură radială t 
la fiecare rotație — pîc ! dar <jîn- 
tecul, vezi bine, continuă, și iarășL 
ce să-i faci, pîc I după cară iarăși 
cîntec și iarăși...

Totul, pentru că anumite cadro 
tehnice din secție „nu mergeau pe 
fir” (după expresia lui Ștefan Tripșa) 
ca să depisteze originea abaterii I 
neștiința. A făcut-o, însă, organiza
ția de bază respectivă. Afișarea unul 
memento tehnologic la locul de pro
ducție n-avea în sine nimic senza
țional, desigur. Dar, dacă vreți, sen
zațională este cotitura de 180 do 
grade produsă imediat. S-a creat 
un punct de referință, s-a fixat cu 
precizie ștacheta muncii de calitate 
— clară, vizibilă, ordonatoare... Oa
lele se montează, de atunci, corect. 
Nu mai „picură" oțelul. Și oamenii 
se întreabă cum de s-a putut și alt
fel...

Spațiul impune să ne limităm aid 
exemplele. Să nu ne despărțim însă 
de imensa platformă a oțelăriei Sie
mens-Martin 2 înainte de a reflecta, 
împreună cu Eroul Muncii Socialiste, 
maistrul comunist Ștefan Tripșa, la 
DURATA FORMĂRII UNUI OM.

— ...Ei, bine, o cauză a fluctuației 
este că nu punem destul de atent 
urechea la inima fiecăruia. Ne des
părțim uneori prea ușor de un om. 
Vrei să pleci? Pleacă, dom’le, nu se 
opresc cuptoarele din pricina asta I 
Demnitate deplasată; sigur că nu 
se stinge focul în cuptoare prin ple
carea unuia sau altuia, dar cînd to 
gîndești la anii de scoală, la califi
carea și experiența dobîndită aici, și 
cît de greu o luăm de la început cu 
alții...

Consecvent, pe Cornel Rațiu și pe 
Aurel Pasconi, doi dintre maiștrii 
care la un moment dat, iritați în- 
tr-un conflict de muncă, își făceau 
formele de transfer, Tripșa, convin- 
gîndu-i prietenește, a reușit să-i re
țină. Există și alte exemple, de or
din mai general, bunăoară inițiativa 
la nivelul schimburilor, ca tinerii (și 
chiar mai puțin tineri) să-și poată 
completa studiile — școala generală, 
școlile serale, liceul industrial — 
primind la materiile de bază ajuto
rul cadrelor calificate din secție...

Dar în ultimă instanță a cultiva 
dragostea statornică pentru cuptoa
rele solare ale Hunedoarei de azi și 
de mîine presupune a ști să te adre
sezi adolescenților. Secretarul unei 
organizații U.T.C. din schimbul A 
evoca o înțîlnire avută cu elevii 
școlii profesionale de siderurgie. își 
găsise el sau nu cuvintele ? Singur 
nu știa prea bine. Totuși, pe acei 
băieți aflați la pragul bărbăției în
cercase să-i aducă, prin forța suges
tiei, pe un tărîm bărbătesc. Acolo 
unde un vizor dreptunghiular da 
cobalt e pașaport spre soare. Acolo 
unde ochiul omenesc și acul diagra
mei. nervul omenesc și tunul maca
ralei de încărcare, gîndul omenesc 
și oxigenul la presiunea de 9 atmos
fere se întregesc, se prelungesc reci
proc pentru stăpînirea nărăvașelor 
faze ale decarburării. Acolo unde 
tripla amenințare cu pumnul închis 
nu înseamnă conflict, ci se traduce, 
în codul platformei, „frate macara- 
giule. mai vîră în cuptor trei troace 
de var”. Acolo unde cuptorul așteaptă 
pregătirea șarjei următoare. Acolo 
unde, după ceasuri de luptă grea, 
vine momentul între toate solemn, 
cînd două oale imense, fiecare pur- 
tînd cîte 200 tone de otel, se ridică 
încet, încet în belciuge și traversează 
maiestuos hala de turnare pentru 
a începe să umple fagurii lingotiere- 
lor...

— Știți voi ce înseamnă să fii au
torul a patru sute tone de oțel în 
fiecare zi ?

Acolo, în decorul eroic la car® 
băieții de la profesională pot să vi*  
seze, muncesc oameni tari.



ITALIA — După demisia cabinetului Rumor

Azi încep consultările 
pentru formarea 
unui nou guvern

ROMA 6 (Agerpres). — Liderii 
politici italieni vor începe de luni 
consultările oficiale pentru forma
rea unul nou guvern după demi
sia de sîmbătă a cabinetului pri
mului ministru Mariano Rumor. 
După cum s-a mai anunțat, noua 
criză guvernamentală din Italia s-a 
datorat sciziunii din partidul socia
list — una din forțele politice care 
au alcătuit gruparea de coaliție a- 
flată la conducerea țării. Președin
tele Italiei, Giuseppe Saragat, a ce
rut lui Mariano Rumor să-și con
tinue exercitarea funcțiilor pînă la 
crearea unui nou guvern.

Prima luare de poziție care a re

ținut atenția observatorilor politici 
a fost aceea a lui Francesco de 
Martino, vicepremier și lider al a- 
ripii de stingă a partidului socialist, 
care a declarat că partidul său va 
continua să rămînă în coaliția gu
vernamentală. Declarația sa este 
interpretată ca fiind de natură să 
lase deschisă calea pentru conti
nuarea aplicării formulei de guver- 
nămînt centru-stînga.

Pe de altă parte, aripa moderată 
a partidului socialist constituită în 
Partidul socialist unitar a anunțat, 
potrivit agenției Reuter, că nu va 
sprijini un guvern care va include 
pe rivalii ei.

Duminică s-a deschis 

la Rostock 

„Săptămîna păcii 

in regiunea 
Mării Baltice"
ROSTOCK 6 (Agerpres). — Du

minică la Rostock, în R. D. Germa
nă, s-a deschis într-un cadru fes
tiv, „Săptămîna păcii în regiunea 
Mării Baltice". La mitingul ce a 
avut loc cu acest prilej, în piața 
centrală a orașului a luat cuvîntul 
Lothar Bolz, președintele Comite
tului de organizare a Săptămînii 
păcii în regiunea Mării Baltice. La 
miting au participat conducători de 
partid și de stat ai R. D. Germane, 
numeroși oaspeți din țările baltice, 
mii de locuitori ai Rostock-ului și 
ai altor regiuni ale R. D. Germane.

URUGUAY

Acțiunile 
revendicative 

continuă
MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 

în Uruguay continuă să aibă loc 
acțiuni revendicative în pofida stă
rii excepționale, decretate la 24 iu
nie, prin care a fost interzisă orice 
încetare a lucrului. Activitatea în
treprinderilor frigorifice, serviciilor 
poștale, presei și a băncilor parti
culare este paralizată pe mai de
parte de greve.

în capitală, la Montevideo, situa
ția este calmă, dar patrulele poli
ției și armatei nu au fost retrase 
încă de pe străzi. Potrivit agenției 
France Presse, au loc noi arestări 
pentru „violarea măsurilor de secu
ritate", dar nu s-au semnalat alte 
deportări.

agențiile
de presă transmit:

Țăranii din localitățile 
Villa Arica și Quiljota — 
provincia Cautin — din su
dul statului Chile, au ocupat 
o serie de suprafețe agri
cole aparținînd marilor la
tifundiari. Autoritățile provinciale 
au cerut; sprijinul armatei pentru a-i 
obliga pe țărani să părăsească tere
nurile ocupate. Au fost arestate 26 de 
persoane.

căruia a vizitat 20 de țări. Raportul Iul 
Rockefeller către președintele Nixon — 
care, potrivit agenției Associated 
Press, „va conține recomandări pri
vind o nouă politică americană față 
de America Latină" — va fi terminat 
în luna august.

Malawi a sărbătorit Ia 6 
iulie cea de-a 5-a aniver
sare a independenței îm- 
plinirea a 3 ani de la proclamarea 
Republicii. Cu această ocazie au avut 
loc festivități în întreaga țară.

Congresul Asociației pen
tru propășirea populației de 
culoare din S.U.A., care s a 
ținut la Jackson, statul Mississippi, a 
luat sfîrșit Au luat parte 2 000 de de
legați reprezentînd 450 000 membri ai 
asociației. într-o moțiune adoptată de 
congres se exprimă dorința de a se 
relua cu vigoare lupta pentru respec
tarea drepturilor civile ale populației 
de culoare.

Un apelai împăratului
Etiopiei adresat

șefului guvernului
federal nigerian

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a 
adresat un apel generalului Gowon, 
cerînd guvernului federal nigerian 
să faciliteze transportarea alimen
telor destinate victimelor de război 
din Biafra. „Acest tragic conflict 
armat, menționează mesajul, a cau
zat moartea a peste un milion de 
copil, femei și bătrîni". Suveranul 
etiopian a arătat că Comisia con
sultativă a Organizației Unității 
Africane va depune în continuare 
«forturi pentru a se ajunge la re
zolvarea conflictului prin mijloace 
pașnice.

VIETNAMUL DE SUD

44 de fortificații inamice
bombardate de patrioți

SAIGON 6 (Agerpres). — Dumi
nică dimineața forțele Frontului 
Național de Eliberare au bombar
dat cu rachete și mortiere 44 de 
fortificații ale trupelor americano- 
saigoneze. Dintre aceste bombarda
mente, 22 au fost calificate drept 
importante de un purtător de cu- 
vînt al comandamentului forțelor 
S.U.A. Potrivit relatărilor cores
pondenților agențiilor de presă oc
cidentale, chiar în capitala sud- 
vietnameză au explodat duminică 
rachete lansate de patrioți. Tot
odată, instalațiile militare ale tru
pelor administrației saigoneze din 
capitalele provinciilor Binh Tuan, 
Phuoc Long și An Xuyen au fost 
supuse unor intense tîruri de mor
tiere de către detașamentele F.N.E. 
Cartierul general al unui regiment 
de infanterie saigonez, instalat la 
Ben Cat, precum și aerodromul 
Soctrang din delta Mekongului, au 
fost, de asemenea, bombardate de 
patrioți.

în ultimele 24 de ore, bombar-

dierele americane „B-52" au efec
tuat noi raiduri în provinciile sud- 
vietnameze Quang Tin, Phuoc 
Long, Tay Ninh și Bien Hoa.

CANBERRA 6 (Agerpres). — Pri
mul ministru australian, John Gor
ton, a declarat într-un interviu te
levizat că guvernul său are în aten
ție posibilitatea retragerii trupelor 
trimise în Vietnamul de sud, men- 
ționînd însă că această măsură va 
depinde în bună parte de „retrage
rea mai mare de forțe americane".

de Stat al R. P. Polone
si-a încheiat vizita I

în Cehoslovacia
PRAGA 6 (Agerpres). — Marian 

Spychalski, președintele Consiliu
lui de Stat ai R. P. Polone, și per
soanele care îl însoțesc au părăsit 
duminică R. S. Cehoslovacă îna- 
poindu-se în patrie. Timp de patru 
zile, transmite agenția C.T.K., ei 
au fost oaspeții președintelui R. S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda.

Primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, ?>-a 
încheiat duminică partea oficială a vi
zitei sale în Suedia, în cursul căreia a 
avut convorbiri cu premierul suedez, 
Tage Erlander. în continuarea șederii 
sale în Suedia, Harold Wilson parti
cipă la reuniunea de la Harpsund — 
localitate aflată la 100 kilometri de 
Stockholm — a liderilor unor partide 
social-democrate și socialiste din Eu
ropa occidentală.

Un acord economic va
mal a fost semnat între 
Bolivia, Columbia, Chile, 
ECUadOr Și PerU. Acordul, care 
prevede desființarea pînă în 1980 a 
tuturor barierelor vamale între aceste 
țări, urmează să fie aprobat de 
ALALC, ale cărei membre sînt cele 
cinci state semnatare. De asemenea, 
a fost adoptat un protocol suplimen
tar în vederea aderării Venezuelei, 
care, din cauza dificultăților econo
mice cărora trebuie să le facă față, nu 
poate, pentru moment, semna acest 
acord.

Astronautul american Frank 
Borman, care se află într-o vizită 
de 8 zile în Uniunea Sovietică, 
a fost oaspetele „Orașului înste
lat" al cosmonauților sovietici. Co
mandantul navei spațiale „Apollo- 
8“, ce a făcut înconjurul Lunii, a 
fost primit de către locțiitorul mi
nistrului apărării al U.R.S.S., co
mandantul forțelor militare ae
riene, mareșalul de aviație Pavel 
Kutaliov, de mareșalul de aviație 
Serghei Rudenko, de generalul-co- 
lonel Nikolai Kamanin și de cos- 
monauții sovietici CheorgJ» Be
regovoi, Gherman Titov, Adrian 
Nikolaev, Pavel Popovici, Valeri 
Bikovski, Valentina-Nikolaeva Te- 
reșkova, Konstantin Feoktistov, 
Pavel Beleaev, Vladimir Șatalov, 
Boris Volinov, Alexei Eliseev și 
Evgheni Hrunov.

0 societate pentru cerce
tări tehnologice în zonele 
marine adineiavînd drePf «c°p 
să depisteze bogățiile petrolifere va fi 
înființată de Oficiul național pentru hi
drocarburi din Italia. Se știe că în pre
zent aproximativ 300 de milioane do 
tone de petrol — 16 la sută din pro
ducția mondială — este extrasă din 
teritoriile submarine. Rezervele de țiței 
în aceste zone sînt evaluate la 12 mi
liarde de tone, adică 12 la sută din 
rezervele mondiale.

La Burgas (Republica Populară 
Bulgaria) a început cel de-al 5-lea 
Festival internațional de folclor. Timp 
de nouă zile, pe scena teatrului din 
localitate se vor întrece formața de 
cîntece și dansuri populare din Bul
garia, Cehoslovacia, Cipru, Pololua, 
România și Uniunea Sovietică.

Noul drum al Sudanului
răsfoind presa străină

Revista ,,JEUNE AFRIQUE- publi
că un articol despre situația actuală 
din Sudan, din care redăm extrase :

Lovitura militară care a răsturnat 
la 25 mai guvernul condus de Ismail 
El Azhari a plasat în fruntea Suda
nului guvernul cu caracterul cel mai 
pronunțat de stingă pe care l-a cu
noscut vreodată această țară. Noua 
echipă este prezidată de un jurist 
democrat, Abou Bakar Awadallah. 
Este singurul din noii conducători 
mai bine cunoscut în străinătate. El 
a prezidat parlamentul sudanez după 
cucerirea independenței în 1956 și a 
jucat un rol determinant în răstur
narea regimului militar al generalu
lui Ibrahim Abboud în 1964. Numit 
președinte al înaltei Curți de Justi
ție și-a manifestat opoziția față de 
interzicerea partidului comunist, mă
sură pe care a considerat-o necoristl- 
tuțională.

Omul forte al regimului sudanez 
este un militar, colonelul Gaafar El 
Nemeiry (devenit general după lovi
tura de stat), președintele Consiliu
lui revoluției, ministrul apărării și 
comandant suprem al forțelor ar
mate.

Din cel 21 de membri ai guvernului 
sudanez nouă aparțin partidului so
cialist, iar trei sînt comuniști; alfi 
doi sînt membri ai partidului unio
nist aflat la putere înainte de lovi
tura de stat, dar care se aflau în 
opoziție față de conducere ; doi mi
niștri sînt originari din sudul țării. 
Printre primele măsuri luate de noii

conducători oi Sudanului se numără 
naționalizarea tuturor întreprinderi
lor de interes public.

Noul guvern va sprijini miș
cările de eliberare națională în lupta 
lor împotriva colonialismului.

Pe plan intern, una din principa
lele probleme este cea a conflictului 
care opune regiunea de sud a țării 
celei din nord. Generalul Gaafar El 
Nemeiry a însărcinat o comisie care 
să studieze această problemă și să 
prezinte soluții cit mai curînd posi
bil. Pe de altă parte, președintele 
Awadallah a început o serie de con
vorbiri cu reprezentanții acestei re
giuni în parlamentul țării, astăzi di
zolvat. El a arătat că problema sudu
lui trebuie rezolvată „pe calea efor
turilor susținute și pașnice" și că vor 
fi luate măsuri necesare pentru „a 
păstra unitatea națională". El a pre
cizat că aceasta este o problemă 
strict internă a Sudanului și că „ori
ce amestec din afară va fi considerat 
ca o violare a legilor internaționale".

„Jeune Afrique" trece apoi în re
vistă manifestațiile ostile noului re
gim organizate în special de elemen
tele de dreapta din cadrul partidului 
Frații musulmani.

Pentru lichidarea acestei situații, 
guvernul a hotărît interzicerea acti
vității tuturor partidelor politice. Va 
fi creat un partid unic, care să reu
nească pe reprezentanții tuturor ca
tegoriilor sociale.

Conferința de presă 
a echipajului navei 
spațiale „Apollo-11 ✓✓

HOUSTON 6 (Ager
pres). — Cei trei as- 
tronauți americani, 
care se vor îmbarca la 
16 iulie la bordul na
vei ,.Apollo-ll” pentru 
prima călătorie în 
Lună, au ținut sîmbă
tă ultima lor conferin
ță de presă înainte de 
plecare. Ei au anunțat 
că modulul lunar cu 
care se vor coborî pe 
satelitul natural al 
Pămîntului va purta 
denumirea codificată 
„Eagle" (Vulturul), iar 
nava-mamă, ce va ră- 
mîne pe orbita lunară 
pentru a aștepta re

întoarcerea celor doi 
astronauți, Neil Arm
strong și Edwin Al
drin. se va numi „Co
lumbia".

In timpul conferin
ței de presă, astronau- 
ții se aflau într-un 
cort de plastic pentru 
a-i izola de cei 300 
ziariști prezenți și a-i 
feri de microbi. Teh
nicienii, care contro
lau instalațiile, purtau 
măști asemănătoare 
măștilor de gaze, iar 
mulți ziariști și-au pus 
măști de tifon la gură.

Astronauții au pre
zentat asistenței pla
cheta pe care o vor

fixa pe partea infe
rioară a modului lu
nar ce urmează să ră
mînă pe Lună, după 
decolarea părții su
perioare. Semnată de 
președintele Nixon și 
de astronauți, această 
plachetă va avea în
crustate cuvinte care 
celebrează pacea intre 
popoare.

Armstrong a preci
zat că nu au fost sta
bilite restricții asupra 
circulației lui și a lui 
Aldrin pe Lună, dar ei 
nu se vor îndepărta 
probabil cu mai mult 
de 15—20 metri 
„Eagle".

Cei trei cosmonauți în timpul conferinfei de presă

în R.F.G. ou început pre
gătirile în vederea alegeri
lor legislative din 28 sep
tembrie. anunță că în fruntea 
listei de candidați ai Uniunii creștin- 
democrate din landul Baden-Wiirtem- 
berg a fost desemnat cancelarul Kie- 
singer. Cancelarul nu a fost pînă acum 
deputat în Bundestag. El va fi secon
dat pe lista de candidați de fostul 
cancelar Ludwig Erhard.

Conflictul dintre Salva
dor ȘÎ HOndUraS. Ministrul de 
externe Salvadorian a adresat Consi
liului de Securitate al O.N.U. o scri
soare în care acuză Hondurasul de 
„intenții războinice" față de țara sa. 
Pe de altă parte, guvernul Hondura
sului a adresat Organizației Statelor 
Americane o scrisoare în care afirmă 
că Hondurasul este amenințat de „o 
iminentă agresiune armată" din partea 
Salvadorului. După cum este cunos
cut cele două țări se află în conflict 
asupra unor regiuni de frontieră.

La Pekin a fost semnat 
un acord comercial bul- 
garo-chinez pe anul 1969, 
anunță agenția China Nouă. Docu
mentul a fost semnat în urma tratati
velor purtate în capitala R. P. Chineze 
de o delegație guvernamentală și co
mercială bulgară, condusă de A. Ver- 
giev, director în Ministerul Comerțului 
Exterior.

Guvernatorul Nelson 
Rockefeller, trimisul special al 
președintelui S.U.A., Richard Nixon, 
în America Latină, a părăsit dumi
nică Bridgetown-ul, capitala Insulei 
Barbados, îndreptîndu-se spre New 
York. Capitala Insulei Barbados a con
stituit ultima etapă a turneului latino- 
american al guvernatorului, în cursul

(Urmare din pag. I)

Pianistul de renume mon
dial Wilhelm Backhaus a 
încetat din viață, «îmbăta, în 
vîrstă de 85 de ani, într-un spital din 
localitatea Villach, din Austria de sud. 
Cu o săptămînă în urmă, Backhaus, 
în timpul unui concert, a suferit o 
criză cerebrală, fiind transportat ime
diat la spital.

Poliția vest-germană a 
arestat sîmbătă trei per
soane acuzate de a fi realizat ve
nituri de milioane de mărci prin vîn- 
zarea unor picturi fără valoare la pre
țuri exorbitante. înșelătoria a ieșit la 
iveală cînd posesorii picturilor au în
cercat să le revîndă.

COREEA DE SUD

TENSIUNE
IN CITADELA

MARIONETELOR

europene, cu scopul de a crea premi
sele favorabile instaurării unei at
mosfere de încredere, de pace pe con
tinentul european. Toate aceste întîl- 
niri și discuții sînt utile, netezind 
calea spre întrunirea și dezbaterea a- 
cestor probleme de însemnătate pri
mordială de către oamenii de stat. Ar 
fi, desigur, de dorit ca, după coloc
viul la care am participat, discutarea 
acestor probleme pe tărîm științific 
să capete amploare, inițiativa să fie 
reluată și continuată de _ organizații 
statale care să facă posibilă întru
nirea unei conferințe europene a oa
menilor de stat. După părerea mea, 
colocviul de la București a deschis 
drumul unei dezvoltări care s-ar pu
tea dovedi extrem de folositoare.

De aceea, îmi exprim aproba
rea deosebită față de inițiativa 
A.D.I.R.I. Aș dori să remarc că o atare 
inițiativă nu trebuie să surprindă, 
deoarece vine dintr-o țară ca Româ
nia, care duce o politică externă cu 
personalitate bine conturată, promo
vează în relațiile cu alte țări princi
piile independenței și suveranității, 
egalității în drepturi, și care con
tribuie nu la amplificarea opozi
ției dintre cele două blocuri, ci 
la reducerea ei, jucînd astfel un rol

Schimbul de opinii in problema 
securității europene

pozitiv în asigurarea păcii atît în Eu
ropa, cît și în lume. întreaga po’itică 
externă a României reprezintă o do
vadă elocventă a posibilităților pe 
care le au țările mici și mijlocii de 
a contribui efectiv la rezolvarea pro 
blemelor contemporane, în confor
mitate cu principiile de relații inter
naționale ce își capătă astăzi o recu
noaștere tot mai largă

Ca parte componentă a secu
rității general-europene, secu
ritatea și colaborarea în Bal
cani au o importanță deosebită 
V-am ruga să ne spuneți cum a- 
preciați dezvoltarea legăturilor 
și, în general, a colaborării in- 
terbalcanice ?

Personal, consider că este foarte

util ca țări care aparțin unor sisteme 
social-pulitice deosebite să dezvolte 
între ele relații foarte strînse în toate 
domeniile. In special țările balcanice 
trebuie să promoveze și să acorde 
toată importanța dezvoltării unor ast
fel de relații, pentru că ele trăiesc 
în aceeași regiune geografică, au 
de aceea multiple interese comune 
și, mai mult, ele pot constitui un 
exemplu pe care l-ar putea urma și 
alte state din alte regiuni ale lumii.

Fără îndoială, crearea unui climat 
de pace și securitate în această parte 
a lumii, ca și în general în Europă, 
presupune inexistența bazelor și tru
pelor militare străine pe teritoriul 
altor state. în acest spirit m-am pro
nunțat în nenumărate rînduri — și 
într-o carte a mea în curs de apari

ție am reluat din nou acest punct de 
vedere — pentru evacuarea bazelor 
militare străine de pe teritoriul turc, 
a căror existență reprezintă un peri
col potențial pentru noi.

Ce părere aveți despre sta
diul actual al relațiilor romăno- 
turce, despre perspectivele de 
dezvoltare a acestor relații în 
viitor?

între România și Turcia, după cum 
bine cunoașteți, există relații foarte 
bune ! între noi nu există conflicte 
sau probleme litigioase, ci dimpotrivă, 
s-a instaurat o colaborare bazată pe 
stimă și respect reciproc. Trebuie să 
vă spun că în Turcia există un senti
ment de simpatie deosebită pentru 
România, pentru poporul român. Ro-

mânii sînt întîmpinați întotdeauna la 
noi cu interes și prietenie. In ultimii 
ani, relațiile româno-turce au cu
noscut un stadiu nou de dez
voltare, s-au intensificat. In primul 
rînd, s-au multiplicat contactele pe 
linie de stat, vizitele reciproce dintre 
conducătorii țărilor noastre. Doresc 
să remarc, în acest sens, recenta vi
zită în Turcia a președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceausescu, 
care, după cum știți, a fost foarte 
bine primit pe meleagurile patriei 
noastre.

Din punct de vedere economic, con
sider că noi putem amplifica și diver
sifica relațiile dintre cele două țări, 
atît în interesul Turciei, cît și al 
României. De asemenea, există pers
pective favorabile în ceea ce pri
vește strîngerea legăturilor culturale, 
a colaborării științifice, sportive etc. 
Dezvoltarea acestei colaborări pe 
multiple planuri va face ca popoa
rele noastre să se cunoască și mai 
bine, sâ se apropie și mai mult unul 
de altul, să-și întărească prietenia. 
Relațiile dintre țările noastre se află 
astăzi pe un drum bun; și unii și 
alții dispunem de mari posibilități 
ca ele să se dezvolte și mai mult în 
viitor, contribuind astfel la cauza 
păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

De cîteva zile orașul 
Seul, capitala Coreei 
de sud, cunoaște mo
mente de dramatică 
înfruntare între stu- 
denți și poliție. Tele
gramele transmise de 
agențiile de presă 
compară incidentele 
din capitala sud-co- 
reeană cu erupția u- 
nui vulcan a cărui 
lavă ar putea mătura 
de la putere regimul 
antipopular al lui Pak 
Cijan Hi. Studenții 
care au ieșit în stradă 
pentru a demonstra 
se numără cu miile | 
au loc adevărate lupte 
cu forțele polițienești 
ale regimului; se sem
nalează sute de răniți 
de ambele părți; ares
tările se țin lanț. Co
respondentul agenției 
U.P.I. la Seul nu ezi
tă, chiar, să compare 
intensitatea 
lor tulburări din 
reea de sud cu valul 
mîniei populare care, 
în 1960, a pus capăt 
regimului de tristă a- 
mintire al lui Li Sîn 
Man. Cauza violente
lor demonstrații care 
zguduie Seulul în a- 
ceste zile o constituie 
intenția autorităților 
sud-coreene de a mo
difica în așa fel „con
stituția" țării, îneît 
„președintele" Pak să 
se poată bucura de 
prerogativele puterii 
încă patru ani, înce- 
pînd din 1971 (actuala 
legislație existentă în 
Coreea de sud nu per
mite unui președinte să 
candideze în vederea 
obținerii unui al trei
lea manda,t).

Protestele vehe
mente de care se lo
vește intenția autori
tăților sud-coreene 
sînt cu totul explica
bile. Cei opt-- ani, de 
cînd clica marionetă 
a lui Pak Cijan Hi se 
află Ia putere în Co
reea de sud. au însem
nat tot atîția ani de 
cruntă teroare poli
țienească, de repre
siuni sîngeroase îm
potriva elementelor 
progresiste. Cu ajuto
rul aparatului repre
siv, regimul lui Pak a 

i——--------------

actuale- 
Co-

trimis în închisori 
zeci de mii de oameni, 
a căror singură vină 
este că au cerut uni
ficarea Coreei, instau
rarea unui regim de
mocratic, retragerea 
trupelor străine de pe 
teritoriul sud-coreean. 
In perioada de cînd a 
venit la putere, „pre
ședintele" Pak a reu
șit performanța de ne
invidiat de a interzice 
23 de partide politice, 
ie a suspenda nenumă
rate ziare, ale căror 
vederi nu erau confor
me liniei dictate de 
oficialități, de a Im
pune numeroase legi 
antidemocratice. Mă
surile luate împo
triva așa-ziselor t,ac
tivități subversive" 
includ razii aproape 
zilnice, paza strictă 
a. drumurilor, evacua
rea satelor, strămuta
rea populației din- 
tr-un loc în altul. U- 
nele ziare occidenta
le sînt de părere că 
regimul lui Pak Cijan 
Hi i-a depășit în zelul 
său „anticomunist" 
chiar șl pe guvernan
ții saigonezi. Știrile 
transmise din Coreea 
de sud, de agențiile 
de presă, arată că, în 
tribunalele din Seul în
scenările judiciare se 
țin lanț, iar verdic
tele pronunțate însu
mează sute și mii de 
ani de închisoare. A 
devenit astăzi un lu
cru curent în Coreea 
de sud ca un reputat 
profesor universitar, 
sau un cunoscut mili
tant sindical, sau un 
talentat ziarist să dis
pară fără urmă, răpiți 
de către zbirii regi
mului. In toată aceas
tă perioadă regimul 
și-a pierdut și cea mai 
elementară urmă de 
decență, ajungînd 
să -și extindă meto
dele gangsterești pînă 
și în afara granițelor 
proprii. Sînt bine cu
noscute cazurile de 
răpire, a unor coreeni 
care trăiau în exil în 
R.F. a Germaniei și 
Franța. Toate aceste

măsuri, departe de 
întări regimul 
ședintelui" Pak, 
liniază o dată 
mult slăbiciunea 
vernanților de la 
totala Iii 
popular pe 
tia o au de

a 
„pre- 
sub- 
mai 
gu- 

Seul, 
îpsă de sprijin 

care aceș- 
înfruntat.

Rezistența spontană 
a populației se orga
nizează, trecînd de la 
mitinguri de protest 
și greve la mișcarea 
de partizani. Unul din 
centrele rezistenței 
populare este consti
tuit de Partidul Revo
luționar Unit, fondat 
în ilegalitate în anul 
1964. Organizațiile 
sale, cu ramificații 
în numeroase provin
cii, numără mii de 
patrioți. Persistența 
revendicărilor demo
cratice, refuzul celei 
mai mari părți a 
populației de a susți
ne actualul regim do
vedesc situația pre
cară în care se află cli
ca lui Pak Cijan Hi. 
Comentatorii de presă 
remarcă un fapt sem
nificativ pentru situa
ția existentă în aceas
tă țară : rolul tot mai 
activ în rîndurile ce
lor care se opun dic
taturii al tinerei ge
nerații. In acest con
text se înscriu- și re
centele demonstrații 
studențești de la Seul. 
Pe lîngă semnificația 
imediată — împotrivi
rea față de o nouă 
măsură arbitrară a 
guvernanților — se 
poate spune, pe bună 
dreptate, că acțiunile 
studenților din Coreea 
de sud se circumscriu 
într-o arie mult mai 
largă, care reflectă pe 
de-o parte nemulțu
mirea profundă a în
tregii populații față 
de un regim 
mocratic, iar 
altă parte, 
carea luptei 
pentru 
regimului 
nete, pentru reforme 
democratice și reuni- 
ficarea țării.

B. ȘERBANESCU

antide- 
pe de 

intensifi- 
populare 

răsturnarea 
de mario-
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