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Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
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roiectul de Constituție a Republicii Socialiste 
România exprimă prin întregul său conținut 
marile transformări înfăptuite în toate dome
niile vieții noastre economice, de stat și sociale 
în perioada care s-a scurs de la adoptarea 
Constituției din 1952. Dintre prevederile, deopo
trivă de însuflețitoare, ale proiectului de Cons
tituție mi-am propus să relev, în cele ce ur
mează, consfințirea egalității depline în drep

turi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, 
rasă, sex sau religie.

„Cetățenii Republicii Socialiste România — se statorni
cește în proiectul noii Constituții — fără deosebire de na
ționalitate, rasă, sex sau religie, sînt egali in drepturi în 
toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale ți 
culturale“. Consacrare constituțională a unor realități intra
te în firescul vieții noastre de astăzi, această prevedere 
constituie o pregnantă reflectare a politicii naționale mar- 
xist-leniniste a partidului.

în lupta dusă sub conducerea partidului pentru răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste, pentru eliberarea națională 

și socială, în munca eroică pentru făurirea noii societăți 
socialiste, s-au dezvoltat relațiile frățești dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, relații bazate pe în
credere și respect reciproc. Unitatea oamenilor muncii este 
una dintre cele mai însemnate cuceriri ale partidului și 
poporului nostru. „Unirea muncitorimii, țărănimii, inte
lectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în jurul partidului, — se arată în 
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. — constituie factorul hotă- 
rîtor al marilor biruinți dobîndite de poporul nostru. Întă
rirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a 
mersului nostru victorios înainte pe drumul socialismului".

Statul nostru, așa cum prevede și proiectul noii Constituții, 
garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor. Nici o îngră
dire a acestor drepturi și nici o deosebire în exercitarea lor 
pe temeiul naționalității, rasei, sexului sau religiei nu sînt 
permise. Mai mult, orice manifestare avînd ca scop stabi
lirea unor asemenea îngrădiri, propaganda naționalist-sovi- 
nă, ațițarea urii de rasă sau naționalitate sînt sever pedep
site de lege.

Tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, li se asi
gură participarea la conducerea treburilor obștești, pe toate 
treptele administrației de stat, în sfaturile populare ca și 
în Marea Adunare Națională.

Avîntul continuu al industriei și agriculturii, dezvoltarea 
economică a tuturor regiunilor țării asigură în fapt afir
marea multilaterală a tuturor cetățenilor, constituie baza 
solidă a egalității economice reale a tuturor celor ce mun
cesc, fără deosebire de naționalitate.

O minunată reflectare a politicii naționale a Partidului 
Comunist Român este deplina asigurare materială a dezvol
tării învățămîntului și culturii în limbile minorităților na
ționale.

Raporturile socialiste de egalitate deplină între toți cetă
țenii țării, indiferent de naționalitate — raporturi consfin- 

. țite în noua Constituție — constituie un izvor de mîndrie 
patriotică, un continuu imbold însuflețitor. Umăr la umăr, 
români, maghiari, germani, toate naționalitățile care trăiesc 
în țara noastră, muncim cu însuflețire pentru înfăptuirea 
programului măreț trasat de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
pentru realizarea țelului comun al nostru, al tuturora : 
florirea patriei scumpe, Republica Socialistă România.

Uzina „Victoria“-Florești, regiunea Ploiești, și-a Îndeplinit an
gajamentele luate in cinstea zilei de 23 August. Aspect din 
noua hală de producție a garniturilor auto moto, velo a uzinei
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ÎN CINSTEA ZILEI

DE 23 AUGUST

în-

KAROL SZABO 
președintele T ribunalului regional 

Mureș-Autonomă Maghiară

[ „Totul, absolut totul, 
' spre binele poporului“

Mîine la orele 10 se vor deschide lucrările sesiunii Marii Adu- 
Inări Naționale consacrate noii Constituții. Am făcut ieri o scurtă 

călătorie prin Capitală. Peste tot se simțea, puternic, emoția pe 
care o dă tuturor cetățenilor țării acest moment de o deosebită I însemnătate în istoria patriei noastre socialiste.

La întrebarea noastră :
Cu ce sentimente intîmpinați evenimentul de I mîine ?
Ne-au răspuns :

I

DUȚĂ ȘTEFAN — șef de 
echipă la atelierul de roți din
țate al Fabricii de mașini u- 
nelte și agregate București :

— Proiectul de Constituție 
este o oglindă fidelă a vieții 
noastre socialiste. Cînd spu
nem că România este repu
blică socialistă avem in fața o- 
chilor întregul tablou al pa

I
I

î

triei. Îmi amintesc de trecut. 
Lucrez de 33 de ani. In tine
rețe munceam la patroni, la 
uzinele lui Malaxa. Primeam 
un salariu de mizerie, la poar
tă ne păzeau jandarmii. Con
stituția socialistă spune că 
munca este o datorie de o- 
noare, că fericirea noastră vi
ne de la felul cum contribuim 
la fața nouă a țării. Ața este. 
Drept semn de prețuire a 
muncii, mulți oameni ai uzi
nei sînt distinși cu ordine și 
medalii. Printre aceștia sînt 
fericit că mă aflu și eu. De 
curînd am primit Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a. Nicio
dată munca nu s-a bucurat de 
o onoare mai mare așa cum 
se bucură ea astăzi în țara 
noastră. Toate aceste mari 
drepturi către care am aspirat 
în anii trecutului și am luptat 
să le dobîndim sînt rodul con
ducerii cu înțelepciune de că
tre partidul nostru comunist.

Învățătorii IVAN VASILE 
și NIȚESCU GHEORGHE. 
Ei au venit în București cu 
școlarii din comuna Crevedia 
Mică, raionul Titu, să viziteze 
frumusețile Capitalei.

— Sîntem martorii unui e- 
veniment istoric, acela în care 
Marea Adunare Națională, în- 
plinind voința întregului po
por, va da literă de lege Con
stituției Republicii Socialiste 
România, — ne-a spus tova
rășul Ivan Vasile. Voi fi min
ării să le vorbesc la lecții 
elevilor mei despre această zi.

Tovarășul Nițescu a adău
gat :

— Sînt învățător de trei de
cenii. In trecut cea mai mare 
tristețe o trăiam atunci cînt 
vedeam copii de țărani, inte- 
ligenți și dornici să învețe, dar 
nevoiți să se resemrteze din 
cauza marilor greutăți mate
riale care opreau atunci de la

învățătură pe toți copiii de oa
meni săraci. Constituția socia
listă asigură tuturor drepturi 
egale la învățătură, la înde
plinirea visurilor lor, la mun
că și fericire. Este în aceasta 
o puternică satisfacție pentru 
un învățător.

(Continuare în pag. a Ill-a)

SEMNĂTURI IN CARTEA

DE ONOARE A ÎNTRECERII
TREI ÎNTREPRINDERI 

TIMIȘORENE RAPORTEAZĂ’ 

ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR

O imagine exactă a activității entuziaste pe care un colectiv de muncă dlntr-o între
prindere o desfășoară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pornește întot
deauna de Ia analiza modulul cum sînt îndeplinite angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă. In aceste zile premergătoare Iui 23 August, oamenii muncii obțin succese tot 
mai însemnate, făcînd ca săgeata realizărilor să urce tot mai sus pe graficul producției. 
Iată în acest sens răspunsurile primite de redactorul nostru Vasile Dinulescu la ancheta 
făcută în unele întreprinderi din orașul Timișoara.
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Pe șantierele combinatului de la Brăila zilnic sosesc noi utilaje și construcții metalice. Mai
strul Ionel Radu și șeful de brigadă Dumitru Bădilă, surprinși de fotoreporterul nostru, sînt 

doi dintre cei mai pricepuți montori

Parametri superiori 

la toate produsele
— Cu cîteva luni in urmă colectivul nostru 

a primit sarcina de a asimila in producție o 
serie de repere și subansamble pentru combina 
de recoltat porumb pe două rinduri C.T. 2 R., 
a Început relatarea sa tovarășul AUGUSTIN

VIRAG, directorul Uzinei „Tehnometal“. 
Pînă atunci planul de producție fusese înde
plinit și depășit lună de lună la toți indicatorii. 
In noile condiții impuse de executarea acestor 
repere lucrurile au mers ceva mai greu. Era 
vorba de familiarizarea oamenilor cu noul pro
dus, de însușirea unor tehnologii cu care cei 
mai mulți se întîlneau acum pentru prima dată. 
Totuși, prin efortul comun, sprijiniți activ de 
organizația U.T.C. și de sindicat, muncitorii 
care execută aceste repere și subansamble 
și-au Însușit intr-un timp relativ scurt proce
sul de fabricație. Mărturie stă luna iulie, cînd 
s-a înregistrat cel mai mare spor de creștere

(Continuare în pag. a Ifl-a)

Calitatea

la loc de frunte
— în cele șapte luni la care se adaugă si 

prima decadă a lunii august, a spus GHEORGHE 
BOIA, inginer șef la Fabrica de încălțăminte 
„Banatul", noi am produs peste plan mai bine 
de 16 000 perechi încălțăminte cu fețe din piele 
pentru copii și bărbați, ceea ce Înseamnă de

fapt, îndeplinirea angajamentului luat pe între
gul an. Valoric la producția globală s-a obținut 
un spor de 1 195 000 lei, iar la producția marfă 
mai bine de un milion lei. Productivitatea mun
cii a crescut cu 2,6 la sută peste sarcina pla
nificată ceea ce echivalează de fapt cu peste 
60 la sută din sporul de producție realizat.

Care sînt factorii mai importanți care au per
mis obținerea acestor succese ? In primul rînd 
perseverența cu care în fabrica noastră s-a ac
ționat — și aceasta încă de la începutul anului 
— pe linia modernizării utilajelor și perfecțio
narea proceselor de producție. Aproape în to
talitatea sa. planul de măsuri tehnico-organiza-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cheia succeselor- 

promovarea noului
— întreprinderea noastră, „Arta textilă", 

ne-a răspuns tovarășul ALEXANDRU TRIFU- 
NOV, directorul fabricii, este profilată pe fabri
carea de stofă de mobilă și se numără printre 
cele mai vechi de acest gen din țară. Și totuși, 
noul este prezent la tot pasul. Nu-i vorba aici

de o metaforă. Este o realitate impusă de cerin
țele sporite cărora colectivul nostru a trebuit 
să le facă față în ultimul timp.

Astfel a crescut numărul sortimentelor de 
stofe din diferite fire realizîndu-se 35 articole 
dintre care multe fiind noutăți pentru produc
ția anului 1965. Paralel cu preocuparea pentru 
mărirea numărului de sortimente, realizate în- 
tr-o gamă de modele cît mai variată, s-au de
pus eforturi susținute pentru creșterea produc
ției și îmbunătățirea calității. Sporul de pro
ducție față de plan este de circa 6 300 mp. 
stofă, cu aproape 51 100 m mai mult față de 
Aceeași perioadă a anului trecut.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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I CLIPA AUTODEPĂȘIRII
u vreo opt ani 
In urmă, vizi- 
tind o Întreprin
dere chimică, 
secretarul co
mitetului U.T.C. 
mi-a povestit, 
printre altele, și 
o întimplare 

noaptea de servi-
Iciu la cazane, un tlnăr curajos 

sărise să preintimpine o defec
țiune. Dar, imprudent, se și ac- 

Icidentase. tn momentul acela 
se afla în spital cu vederea 
pierdută. M-am dus să-I cunosc. 

I Ședea singur, intr-o rezervă 
mied și albă, în care se aflau 
39 de buchete de flori pe care i 

Ile aduseseră chiar în ziua ace
ea un detașament de pionieri. 
Băiatul avea 19 ani și patru 

Iluni. Ochii ii erau bandajați. 
Am stat de vorbă o jumătate 
de zi, vreme In care, In ce mă 

. privește, am aruncat în discu- 
I fie toate cuvintele frumoase pe 
_ care le cunoșteam, cu glndul

de a-i risipi măcar una dintre 
umbrele de spaimă care îi aco
pereau sufletul. De altfel, fie 
că nu-și dădea seama de pri
mejdie, fie că era intr-adevăr 
un om curajos, tlnărul nu. ară
ta a fi un disperat. Era convins 
că totul se va rezolva (ceea ce 
s-a și întimplat, de altfel). La 
un moment dat mi-a spus :

— Eu citesc foarte multe 
cărți și-i admir foarte mult pe 
scriitori. Am impresia că ei sint 
oamenii care știu cel mai mult 
despre om, mai mult chiar și 
decît filozofii. Spuneți-mi, vă 
rog, și mie : ce e destinul ? 
Poate omul dispune intru-totul 
de propriul său destin ?

Am stat încă o oră și am vor
bit despre destin. De fapt, pe el 
îl interesa latura cea mai prac
tică a acestei filozofii. își fă
cuse un program precis cu pri
vire la propria sa viață, voia 
să învețe, să urmeze o faculta
te, să știe limbi străine, să se 
căsătorească ■, un regizor docu-

de Ion Bâieșu

mentarist 11 filmase odată și-i 
spusese că are un cap excelent 
pentru film și-i intrase In minte 
ideea de a fi, poate, și actor de 
film, își propusese adică să fa
că lucruri importante In via
ță, voia să le facă absolut pe 
țoale, nu concepea să renunțe 
la nimic. „Eu, zicea el, nu am 
spus niciodată tdacă se poate*. 
Eu îmi propun numai lucfuri 
pe care sînt convins că le pot 
îndeplini și de aceea vreau să 
merg la sigur. Vreau să știu 
dacă acest destin mă poate îm
piedica cu ceva“. Era aici, pro
babil, și o influență a lecturi
lor, de-acolo intrase in el fiorul 
nedeslușit de teamă în fața unei 
eventuale fatalități intempesti
ve a destinului. I-am demonstrat 
cum m-am priceput în ce con
diții poate ajunge omul stăpin 
deplin al propriului său destin, 
învingător al lntimplării. A

fost de acord. „Da, așa gin- 
deam și eu".

îl întîlnesc acum foarte des. 
Viața lui a curs exact pe di
recția trasată în imaginația-i 
aproape adolescentină de acum 
opt ani. Cu vreo șase luni in 
urmă, ne-am întîlnit la o „ma
să rotundă“ la care se discutau 
chestiuni privind trăsăturile 
morale ale tineretului. M-a sur
prins neplăcut faptul că nu 
și-a amintit de vechea noa
stră discuție despre destin. 
Era, probabil, firesc. Nu-1 mai 
preocupau acum asemenea în
trebări. Conștient sau nu, el 
era acum stăoînul propriului 
său destin.

Nu există, cred, o dovadă 
mai strălucită a Împlinirii 
personalității umane decit 

cucerirea unei asemenea trep
te, dec.it conștiința atingerii 
unui asemenea ideal. Este cli
pa aceea, cînd poți spune cu 
voce tare și privirea limpede : 
„numai de mine depinde 1“ tn

fața ta, viața se deschide ca 
o cimpie nemărginită, largă 
fremătătoare și ispititoare, in
finite drumuri curg pe albia 
ei și pe niciunul nu se văd ob
stacole care să-ți nască îndo
ieli, cerul de deasupra poartă 

un senin desăvîrșit. Este clipa 
cind propria ta personalitate se 
Înalță pe treapta unor răspun
deri superioare, cind privirea 
'îndreptată spre propria ta fiin
ță coboară spre profunzimile in 
care se află rezervele necunos
cute. cînd mina devine capabi
lă să cuprindă unealta sau con
deiul cu o vigoare și bună dis
poziție de lucru care te 
uimește.

Trăim azi asemenea clipe, 
cînd creștem văzindu-ne cu 
proprii noștri ochi. Ștefan 
Tripșa Îmi povestea odată emo
ționat cum a trăit el revelația 
unei asemenea clipe. Experi
menta o modalitate nouă de re-

(Continuare în pag. a IlI-a)

40 000 TONE MINEREU 
PESTE PLAN

La Exploatarea minieră Te- 
liuc s-a consemnat pe grafi
cul întrecerii socialiste un nou 
și important succes obținut 
în cinstea zilei de 23 August. 
Minerii de aici au extras 
miercuri cea de-a 40 000-a 
tonă de minereu de fier peste 
plan de la începutul anului 
și pînă la zi. Aceasta a însem
nat realizarea planului de ex
tracție pe primele 8 luni ale 
anului. Prin folosirea mai ju
dicioasă a forezelor, mașinilor 
de încărcat și excavatoarelor, 
și datorită unei mai bune or
ganizări a muncii în subteran 
și în sectoarele de extracție 
de la suprafață, minerii de la 
Teliuc au realizat anul acesta 
cel mai mare randament pe 
post, cunoscut pînă acum la 
această exploatare. In același 
timp, ei au îmbunătățit mult 
și calitatea minereului. Pe 
seama ridicării procentului de 
fier în minereu peste cel 
planificat, s-a livrat în plus 
furnaliștilor de la Hunedoara 
și Călan o cantitate de mine
reu din care se pot produce 
circa 10 000 tone fontă.



Vă prezentăm melodia: „SÂ CÎNTĂM“

— VERSURILE ! Se

Distinsă cu Premiul Uniunii Tineretului Comunist la Festivalul de la Mamaia

— MUZICA : de George Gri goriu

Moderalo

Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu.
i

Privește cerul imens
Ce albastru e azi! 
Parcă inima
Să-l cuprindă ar vrea.
Sub zarea Iui de cleștar 
Fericiți să visăm
Să ridem, să cîntăm

n
Și străzi, și oameni, și flori 
Cintă astăzi cu noi 
Tinerețea ta
Tinerețea mea.
Ne înconjoară cu drag
Pline de bucurii
Doar vesele melodii

Refren :
Hai să cîntăm 
Că astăzi răsună 
Pe a inimii strună 
Un cîntec voios. 
Hai să cîntăm 
Și cîntul să poarte 
Spre boltă, departe 
Visul nostru frumos

DOUÀ

OPINII

Marile t 
descoperiri 

V- * J
Descifrind 

hieroglifele
Ne-ar fi plăcut să putem afirma că apariția scrisului ar fi le

gată de numele • unui îndrăgostit care n-a rezistat ispitei de a-și 
mărturisi „negru pe alb“ sentimentele. Savanții, însă, au destră
mat de mult farmecul unei astfel de ipoteze. îndrăgostiții au^ a- 
părut cu mult înaintea hieroglifelor... și au început să-și înfățh 
șeze sentimentele „în scris“ cu mult mai tîrziu. Hieroglifele, în 
plus, erau atît de complicate îneît cel mai sumar schimb de epis
tole le-ar fi răpit îndrăgostiților o mare parte din viață. Ceea ce 
nu ar vrea să însemne, firește, că în primele scrieri pictografice 
ale indienilor din America de Nord sau ale iukaghirilor din Si
beria, în însemnele de pe pereții peșterii de la Pasiega (Spania) 
sau în „scrierile“ incașilor din Peru, în cuneiformele asirienilor și 
în „desenele“ stilizate ale scrierii chineze n-ar exista, uneori, o 
linie afectivă. O iukaghiră scria, bunăoară, iubitului ei cu ajutorul 
cîtorva linii punctate și al unor triunghiuri — „umbreluțe“: „m-ai 
lăsat pentru o străină care nu te lasă să te întorci la mine..."; de
senul de la gura peșterii de la Pasiega — reprezentînd un gard,

1
Fără îndoială că din ansamblul celor 27 de cîntece lansate în ac

tuala ediție a festivalului, cu un interes deosebit a fost primit cînte- 
cul lui George Grigoriu „Să cîntăm“ care, pentru tematica și factu
ra sa melodică, pentru optimismul său a dobîndit premiul Uniunii 
Tineretului Comunist.

Publicînd versurile și partitura cîntecului în numărul de astăzi, re
dacția ziarului nostru s-a adresat compozitorului GHERASE DEN- 
DR1NO, președinte al juriului,, și dirijorului MARIN CONSTANTIN, 
membru al juriului, rugindu-i să ne spună părerile lor despre cel 
mai bun cîntec pentru tineret, prezentat la Mamaia.

„Cintecul lui Geor
ge Grigoriu a dobîn
dit sufragiile juriu
lui prin voioșia, op
timismul, vioiciunea, 
caracterul său tine
resc.

George Grigoriu a 
continuat fructuos în
cercările sale pentru 
zămislirea unor cînte
ce de tineret, pătrun
se de patosul zilelor 
de astăzi. „Să cîn- 
tăm“ — fără a avea 
o valoare muzicală cu 
totul excepțională — 
este un cîntec plin de 
frumusefe melodică, 
cu o structură armo
nioasă nepretențioa
să și, ceea ce este e- 
sențial —■ profund 
accesibil.

Am certitudinea că 
piesa lui Grigoriu re
prezintă unul din 
succesele festivalului 
și că ea va găsi eco
uri largi în rîndurile 
tineretului.

Viitoarele festiva
luri de muzică ușoară

trebuie să ne aducă 
cit mai multe lucrări 
de acest gen, însă din 
ce în ce mai bune. 
Noi, compozitorii, tre
buie să acordăm tot 
mai multă atenție a- 
cestui gen muzical, să 
înnobilăm permanent 
această muzică pen
tru tineret, să dăm 
tînărului valori de ți
nută artistică“.

GHERASE 
DENDRINO 

maestru emerit al 
artei

„Din primul mo
ment, cintecul lui 
Grigoriu a găsit re
zonanțe adinei în 
public prin simpli
tatea, accesibilitatea, 
prin vioiciunea spe
cifică tineretului — 
principalul consuma
tor de muzică ușoară.

Din cele 21 de cîn
tece ele la Mamaia, 
cintecul lui Grigoriu 
a strălucit prin carac
terul său vioi, opti
mist, prin accesibili

tatea sa intona- 
țională, prin încerca
rea de a valorifica 
ritmul unui joc popu
lar românesc.

„Să cîntăm“ se ca
racterizează, într-ade- 
văr, prin multă sim
plitate, prin claritate 
armonică, prin accesi
bilitate. Din păcate, 
stîngăcia versurilor, 
lipsa lor de artă, 
știrbesc valorile ri
nei melodii atrăgă
toare.

Dar cu o floare nu 
se face primăvară.

Tinerii cer compo
zitorilor noștri mult 
mai mult decît li s-a 
oferit in anul acesta 
la Mamaia. Numeric 
vorbind, în festival a 
dominat cântecul li
ric in detrimentul 
cîntecelor inspirate 
din viata și munca 
tineretului, cîntece 
pline de veselie și 
bună voie".

MARIN 
CONSTANTIN 

artist emerit

iar alăturat cîteva pietre și ciomege — consemna, de fapt: „nu 
intra în peștera altuia“ și avea ceva din precizările rutiere de azi 
„trecerea strict oprită“; șnururile de diferite culori ale incașilor — 
„quippu“ — notau, în egală măsură, date oficiale privind strînge- 
rea dărilor cît și legende în care sentimentele aveau rolul hotă- 
rîtor*). După cum crestăturile în lemn ale plutașilor de pe Bistrița, 
de care amintea Teodor Burada într-o lucrare apărută prin 1880, 
în afara semnului doveditor al proprietății, semnificau și „trans
portate de mine“, fiind mîndria plutașului respectiv.

Scrierea, însă, una dintre cele mai mari descoperiri ale mîinii 
și intelectului uman, cum o definește J. D. Bernal, s-a desprins 
treptat din operațiile de calcul, foarte elementare, făcute cu aju
torul pietrelor (calculi). Iulius Lips ne asigură, în aceeași problemă 
că omenirii i-ar fi cu neputință să înalțe un monument genialului 
inventator al scrierii, pentru că nu poate fi vorba, nici într-un caz, 
de un singur inventator ci de o imensă operă colectivă.

Primele însemne — cel mai adesea simple crestături — s-ar da
tora, se pare, preoților care țineau să nu încurce numărul și mă
sura ofrandelor (de regulă obligatorii), primite de la drept cre
dincioși. (Cuvîntul „hieroglife", în traducere, înseamnă de fapt 
chiar „scrierea preoților"). Se poate afirma, deci, că scrierea a 
apărut ca un auxiliar al memoriei, o „unealtă“ de o factură apar
te, rațională. Mai mult chiar, primele însemne se constituiau în 
felul acesta ca dovezi, chitanțe de primire, argumente, ori, cu un 
termen ceva mai modern, „probe scrise". Alăturat crestăturii, Ca 
o precizare, a apărut mai apoi și desenul indicînd unitatea de 
măsură: oale cu grîu, capete de vite etc. Scrierea ideografică a 
chinezilor ori a egiptenilor, ca și scrierea incașilor sau a indienilor 
din Labrador, cum s-a dovedit în timpul din urmă, a evoluat de 
la desenul fidel la simbolul abstract, îndepărtîndu-se uneori atît 
de mult de forma inițială, primitivă, îneît înțelegerea și descifra
rea lor a devenit imposibilă... fără ajutorul ciberneticii. Și pentru 
că nu-i vorba de o simplă anecdotă: manuscrisele maya n-ar fi 
putut fi niciodată descifrate fără contribuția eficientă — compara
rea ultrarapidă a milioanelor de ipoteze posibile — și mai ales 
fără participarea absolut obiectivă a mașinilor de calcul.

Scrierea, ca formă de comunicare între oameni — comunicare 
la distanță și în timp — n-a putut să apară decît după simplifi-

*) Recomandăm lectura lucrării lui George Vaillant, apărută In 
1964, ,.Civilizația aztecă" șl a lui Basil Davidsohn: ..Redescoperi
rea Africii Negre". Dintre lucrările apărute In 1965, cartea lui 
I. D. Amusin: „Manuscrisele de la Marea Moartă".
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M
arți seara, în sala 
mare a Palatului 
R.P.R., a avut loc 
ultima „probă“ a 
celui de al III-lea 
concurs și Festival 
de muzică ușoară: 
după încheierea la 
Mamaia a festivi
tăților și împărțirea premiilor, 
3 000 de iubitori ai muzicii u- 

șoare din capitală au ascultat 
în cele mai bune interpretări 
promovate în Festival, toate 
cîntecele prezentate la con
curs.

După fiecare cîntec reacția 
spectatorilor ne-a demonstrat 
concluziile pe care le-am tras 
seară de seară urmărind con
certele și manifestările Festi
valului de la Mamaia.

Ascultînd ansamblul cînte
celor Festivalului, poți dobîndi 
ușor o imagine aproximativă 
a stadiului în care se află în 
momentul de față muzica u- 
șoară românească. După cum 
remarca într-o convorbire unul 
din laureații Festivalului, com
pozitorul Vasile Veselovski, 
melodiile de anul acesta 
au ca principale calități o 
mai pronunțată varietate te
matică și o linie melodică 
mai apropiată de folclorul 
românesc, ceea ce le con

feră o notă de autenticita
te. Interlocutorul nostru era 
de părere că, cu toate lipsu
rile lui evidente, actualul Fes
tival a demonstrat că avem 
forțe muzicale capabile să 
facă față cu succes pe arena 
internațională, fapt demon
strat și de buna primire făcu
tă la Paris Teatrului „Con
stantin Tănase". Melodiile 
premiate, și altele cîteva, au

a fost prea mic față de cel 
care a intrat în ultima fază a 
festivalului. Avem' convinge
rea că la mai puțin de o zi 
după festival publicul a uitat 
cel puțin jumătate din cînte
cele ascultate.

Acum, la sfirșitul Festivalu
lui, putem sublinia faptul că 
participarea unor compozitori 
a fost cu totul nesemnificativă, 
melodiile lor au fost neinspi-

premiile O.N.T. și U.C.F.S. să 
nu se, acorde nici unei lucrări. 
Și,’ca un rezultat semnificativ 
al acestor lipsuri, marele pre
miu al Comitetului de Stat 
pentru cultură și Artă a rămas 
nedecernat, atestînd lipsa din 
festival a unei lucrări profun
de, de reală autenticitate și 
ținută artistică.

Deși în prezentul festival au 
lipsit din dreptul textelor

terizează textul de reală va
loare. încă mai regretabilă 
este prezența în cîteva texte, 
chiar în unele din cele pre
miate, a unor enormități de 
logică de tipul „arde lună“ 
„Mamaia" (autor Constantin 
Cirjan) și chiar de gramatică 
de tipul „cînt de dorul cui 
mi-e dor“ (!) (autor Harry 
Negrin).

Dintre interpreti, Constantin

împlinirile și decepțiile

muzicii ușoare
toate șansele să devină, dacă 
nu șlagăre, cel puțin piese de 
real succes și de circulație 
largă. Textierul Mihai Maxi- 
milian era chiar de părere că 
viitorul ne va rezerva unele 
surprize în această privință 
anulînd parțial impresia de 
mediocritate care s-a datorat 
în bună măsură și deficiențe
lor de organizare. Oricum, 
numărul melodiilor care s-au 
reținut și se cîntă cu plăcere

rate și lipsite de pregnanță. 
O carență semnalată și în co
respondențele trimise de la 
Mamaia este și uniformitatea 
ritmică, orientarea excesivă a 
compozitorilor către melodii 
lente, melancolice, ceea ce nu 
satisface în totalitate gusturile 
și dorințele spectatorilor, mai 
ales ale celor tineri. Urmarea 
acestei uniformități a fost lip
sa cîntecelor pe teme sportive, 
de excursie, care a făcut ca

semnăturile unor poeți con- 
sacrați ca în festivalurile an
terioare, versurile celor mai 
multe cîntece s-au distins prin 
decență și acurateță. Confir- 
mîndu-ne părerea, poetul Ion 
Horea, membru al juriului de 
concurs, ne-a afirmat însă că 
acest lucru nu este suficient și 
că dacă în general au lipsit 
stridențele și banalitățile, a 
lipsit și poezia profundă, sen
timentul adevărat care carac-

Drăghlci și-a confirmat înalta 
clasă artistică, detașîndu-se 
evident de colegii săi. Cu un 
repertoriu original, corespun
zător, acest cîntăreț poate 
cuceri izbînzi de prestigiu 
pentru muzica ușoară româ
nească. In real progres s-au 
arătat a fi Ilinca Cerbacev și 
Aurelian Andreescu. Cîțiva 
debutanți au fost adevărate 
revelații și constituie promi
siuni certe cu toate că unora

dintre el festivalul nu le-a 
oferit prilejul de a-și pune în 
valoare calitățile. Ne gîndim 
la Gabriela Chițu, Anca Age- 
molu, Puica Igiroșeanu, Horia 
Moculescu, Alexandru Jula și 
Ionel Miron.

Participarea orchestrelor a 
fost în general valoroasă, me
lodiile festivalului fiind servi
te de o orchestrație de calita
te, după cum remarca într-o 
convorbire și compozitorul 
George Grigoriu. O mențiune 
specială pentru Iancsi Kbrossy.

Ce considerăm că ar trebui 
făcut pentru succesul viitoa
relor festivaluri ? In primul 
rînd, o popularizare mai largă 
a festivalului, a tematicii și 
țelurilor sale în scopul de a 
descoperi și atrage compozi
tori noi, în special tineri, care 
să aducă mai cu pregnanță în 
lucrările lor suflul epocii 
noastre. Pe această linie 
Uniunea Compozitorilor tre
buie să-și intensifice preocu
pările de a lărgi frontul mu
zicii ușoare. Festivalurile de 
pînă acum au prilejuit foarte 
puține debuturi în compoziție, 
iar cele care au fost sînt 
nesemnificative. Avem con
vingerea că în rîndul tinerilor 
muzicieni există de pe acum 
schimbul de mîine al muzicii 
ușoare românești. El trebuie 
însă descoperit și promovat cu 
îndrăzneală.

GEORGE MIHĂESCU 
SEBASTIAN COSTIN

carea și abstractizarea primelor însemne. Comunicarea optică (prin 
semnalizări luminoase) și comunicarea sonoră (prin intermediul 
semnalelor acustice) a fost multă vreme „preferată" ca fiind mai 
rapidă, mai sigură și satisfăcătoare, într-un fel, la nivelul civili
zațiilor primitive. Simplificarea scrierii, de care aminteam, s-a pro
dus după formarea primelor orașe, aproximativ în epoca primelor 
dinastii ale Egiptului și a primelor regate din Mesopotamia. Ce
rințele sociale au dus în această perioadă și la apariția unei ca
tegorii distincte de funcționari ai statului care știau să scrie. E 
menționată, pentru prima oară, și existența unor „școli de scribi“. 
De aici și explicația papirusului aparținînd unui părinte care-și 
îndruma feciorul repartizat la o astfel de școală: „...O singură zi 
(petrecută) în camera de învățat este mai hună pentru tine decît 
veșnicia în afara ei; munca făcută acolo (durează ca) și munții... 
Cu adevărat, zeița Reunit este pe drumul zeului. Ea stă lingă 
umărul scribului și în ziua nașterii sale, și atunci cînd, devenit 
bărbat, intră în încăperea sfatului". (Aflăm de aici că a existat și 
o zeiță a scrisului... Cum de a fost dată uitării ? ! De ce n-a fost 
încorporată ulterior între muze ? 1).

Rezumînd însă: semnalul acustic al tobei dispărea fără urmă 
o dată cu încetarea semnalului. Semnalizarea optică se stingea 
o dată cu stingerea focului. Cuvîntul scris, însă, chiar și în forma 
lui primitivă, ideografică, a ajuns prin secole pînă la noi. Iar o 
dată cu trecerea de la sistemele complicate de scriere — hiero
glific și cuneiform — la alfabetul simplu, fenician (poate acesta 
ar trebui considerat anul numărul 1 al scrierii), comunicarea între 
oameni, indiferent de distanță, și comunicarea în timp, peste 
veacuri, a marcat definitiva victorie. Atunci a fost deschisă marea 
poartă a cuvîntului scris (epoca istoriei scrise). Atunci a început 
însumarea și redactarea complexă a experienței omenești, justifi- 
cînd, în totalitatea ei, emoționantul elogiu poetic: „Carte frumoa
să, cinste cui te-a scris...". Și acestei cărți i se potrivesc, cum nu 
se poate mai bine, versurile argheziene: „Prin rîpi și gropi adinei, / 
Suite de bătrînii mei pe hrînci, / Și care, tînăr, să le urci te-aș- 
teaptă, / Cartea mea-i, fiule, o treaptă. / Așeaz-o cu credință 
căpătîi / Ea e hrisovul vostru cel dinții...“**).

SPORT
...Mingea, preluată Cu precizie din servi

ciul adversarelor, parcurge acum o traiecto
rie ideală, pentru atac ; Golimaș, care o ur
mărise atentă, zvîcnește, se înaltă o dată cu 
mingea și lovește scurt, peste blocaj. Punct1 
Un nou punct pentru reprezentativa noas
tră studențească...

Grozav ar fi, dragi cititori, ca și în turne
ul Universiadei lucrurile să meargă atît de 
simplu ca aici, pe terenul din spatele Facul
tății de științe juridice! Pentru că, deocam
dată, ne aflăm la un antrenament al echipei 
care va reprezenta culorile sportului uni
versitar din țara noastră la Budapesta. An
trenorii Gh. Constantinescu și Șt. Stroe au 
programat antrenamentul seara, tîrziu, la 
lumina instalației de „nocturnă", pentru a-și 
obișnui jucătoarele cu condițiile în care se 
vor desfășura o parte din jocuri. Urmărim 
cu atenție meciul, și încercăm să ne imagi
năm faza cu care am început relatarea, în 
ambianța terenului, adversarilor și publicu
lui din Budapesta. Va mai fi preluarea Ma- 
rilenei Ștefănescu atît de precisă ? Va mai 
fi săritura Danielei Golimaș atît de promptă 
și atacul atît de decis ? Parcă văd un blo
caj înalt, mult mai înalt decît acela pe care-1. 
pot realiza Lăzeanu și Florescu, din lotul 
nostru (astă seară, amîndouă fac parte din 
echipa care dă replica „titularelor“). Repre
zentativa U.A.S.R. se va întrece în turneul 
Universiadei cu formații valoroase bine cota
te în voleiul mondial; e suficient să amin
tim că vor fi prezente la start jucătoarele 
japoneze (cu o echipă întinerită — avînd în 
componență numai două din voleibalistele 
ce s-au dovedit la Moscova cele mai bune 
din lume — însă suficient de puternică pen
tru a constitui „punctul de atracție“ al turne
ului), apoi echipele Uniunii Sovietice, Polo

niei, Cehoslovaciei. Bulgariei și, firește, gaz
dele. Iată o companie pentru care trebuie 
să te pregătești, nu glumă. Și, intr-adevăr, 
jucătoarele noastre au lucrat cu multă con
știinciozitate la antrenamente, după cum ne 
declară antrenorii lor.

Urînd succes voleibaliștilor, ne-am îndrep
tat spre podiumul amenajat la patinoarul 
„23 August“, unde reprezentativele studen
țești de baschet ale țării noastre susțin par
tide de verificare în compania formațiilor 
Leningradului. De. data aceasta, iată-ne în 
plină atmosferă de concurs : adversari pu-

Cu gindul 
la Universiadă

ternici, public, tabelă de marcaj (care, din 
păcate, indică 18—8 pentru baschetbalistele 
sovietice). Așadar, fetele noastre n-au. „căl
cat cu dreptul“ în această partidă... Dar iată 
că, după pauză diferența (care oscilase între 
18—12 puncte în prima repriză) se topește 
văzînd cu ochii; Sanda Dumitrescu, intro
dusă în echipă, reușește două coșuri de la 
distanță, o intercepție apoi, Dorina Suli- 
man punctează dintr-o întoarcere splendidă 
și... 36—36 1 Din nou avem de refăcut han
dicap, din nou scor egal (46—46) și... din nou 
se adeverește că și la baschet „graba stri
că treaba" ; în final, cînd ai mingea și dis
pui de timp suficient pentru construirea ac
țiunii, e o copilărie să riști pasele și să oferi

adversarului posibilitatea de a marca și a 
cîștiga jocul (49—53).

Antrenorul Sigismund Ferenczl, încă sub 
impresia finalului pe care fetele sale l-au 
pierdut, deși puteau foarte bine să-l cîștige, 
ne explică dificultățile în pregătire („întine
rirea“ lotului — și de aici necesitatea unui 
efort sporit, pentru reducerea decalajului va
loric, pentru omogenizare, apoi, „moșteni
rea“ rezultatelor unui sezon competițional 
mediocru, dacă nu slab, atît pe plan intern 
cît și internațional etc.). Aceasta nu înseam
nă că cele 12 jucătoare care vor apăra cu
lorile noastre la Universiadă — continuă S. 
Ferenczi — nu vor face totul pentru a se si
tua pe un loc cît mai bun în clasament.

Dar iată că apar băieții. Nu, nu vom relua 
firul jocului, pentru că ne-au pus destul la 
încercare nervii pentru a mai trăi o dată, la 
„reconstituire", istoria celor 16 puncte avans 
irosite în acțiuni sterile, fără orizont... După 
ce ai meciul în mină, la 8 coșuri, să lupți în 
final pentru cele două puncte ale victoriei... 
Să sperăm că lecția va folosi la ceva, și 
turneul de la Budapesta ne va prilejui con
statări mai îmbucurătoare.

In urmă cu două sau trei săptămîni, con
fruntarea cu baschetul american, cu voleiul 
japonez, cu tenisul australian, cu atletismul 
sovietic, cu școala maghiară de polo, părea 
sportivilor noștri un obiectiv, dacă nu foarte 
îndepărtat, în orice caz „de perspectivă“, de 
unde o anume distanțare, un anume calm pe 
care ți-l dă cunoștința faptului că „mai e 
timp". Dar iată, azi, exigențele înalte ale 
Universiadei sînt pe punctul de a deveni rea
litate...

Țineți minte cum e la examen ? Intîi, cu 
mult înainte de el, te pregătești, dar îți mai 
permiți o glumă, ești relaxat; apoi cînd te 
afli la ușa sălii de examen sau în fața cate
drei pe care se află răsfirate biletele, simți 
că ți se taie picioarele. Dar tragi biletul, vezi 
că știi, și lucrurile intră în normal.

Să sperăm că loturile noastre studențești 
„au învățat", și să le urăm succes!

I. BUCHERU

**) Ultimele săpături de pe dealul Grădiște! au confirmat defi
nitiv că dacii de pe vremea lui Decebal cunoșteau atît scrierea 
grecească cit și cea latină. S-au descoperit inscripții în limba 
dacică scrise cu caractere latine.
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Sezonul piersicilor parfumate e in toi. Livada se apleacă sub 
rodul bogat. (In livada Stațiunii experimentale agricole Brăila)

Foto: AGERPRES

Scrierea simplificată, scrierea care putea fi însușită de oricare 
om, devenea o uriașă forță colectivă, eliberatoare. (Emoționant ca 
etimologie, cuvîntul „liber" înseamnă în latina clasică: carte). Nu 
întâmplător a devenit „celebru“ și căpitanul Kuteib ibn Muslim, 
care, propunîndu-și să distrugă Khorezmul antic, îi ucide mai întâi 
pe toți știutorii de carte, pe toți elevii lor și arde pînă la ultima 
toate scrierile Khorezmului***). Și nu întîmplător descoperirea 
manuscriselor de la Marea Moartă — și descifrarea lor — a con
stituit, în anii noștri, unul din cele mai însemnate evenimente ale 
arheologiei istorice ducînd, într-un interval record, la apariția a 
3 000 de lucrări științifice și la editarea unei reviste permanente 
(Revue de Qumrân). Și, dacă în privința „apariției“ focului, oame
nii au simțit nevoia creării unor mituri, în care meritul imens al 
omului era atribuit unor forțe supraomenești, în privința scrisului, 
mîndria oamenilor a refuzat compromisul: scrisul le aparține 
exclusiv lor****).

Cît privește monumentul închinat creatorului plural și plenar al 
scrisului, să ne întrebăm dacă nu cumva efortul omenesc de des
cifrare retrospectivă a vechilor scrieri —a hieroglifelor din Egipt 
și din Peru, din Labrador și din China — nu reprezintă el însuși 
cel mai emoționant monument. Descifrând hiroglifele, pornind de 
la necesitatea preluării tezaurului milenar al civilizațiilor și recu- 
noscînd continuitatea acestui mare efort de cunoaștere, oamenii au 
adus supremul elogiu mîinii și minții omenești care a imaginat 
prima literă*****).

DOREL DORIAN

***/ Din comentariul lui Aragon asupra lucrării lui S. P. Tolstov: 
„Pe urmele civilizației Khorezmului antic".

* 1 Cî/iva cititori ne-au solicitat, cu reierire la primul mate
rial, („Focul"), o informare mai amplă asupra miturilor privind 
apariția lui. Din păcate, sau din fericire, există sute de mituri si 
legende, așa că slntem nevoifi să vă recomandăm din nou cartea 
lui Iulius Lips. Personal, preferăm legenda despre Maui, eroul 
polinezian care a scos focul din apă ceea ce, intr-un fel depă
șește metafora și dificultatea prometeică.
*'***) Cronologic, de la tablele de scris din lut ars, folosite de 
babilonieni, s-a trecut la folosirea papirusului, iar din anul 1400 
i.e.n. la pergamentul lucrat din piei de animale. Hîrtia a fost 
descoperită de chinezi în veacul II; în Europa a ajuns să fie fa
bricată in secolul XIII. De tipar ne vom ocupa in mod special 
intr-unui din articolele viitoare.
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til lilifc.

La cooperativa agricolă din Tirgșorul Vechi, raionul Ploiești se pun bazele 
recoltei viitoare.

Foto: AGERPRES
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e curind, cu prilejul unei 
călătorii in nordul țării, 
la cumpăna unei zile în
sorite, am zăbovit la Capu 
Cimpului, un sat din a- 
propierea orașului Gura 
Humorului. Aici am aliat 
un fapt deosebit de inte
resant : Doi muncitori io- 

PE OGOR
în schimb de zi, 

in schimb de noapte

restieri de la Gura de Exploatare ,,Mă- 
muca", Alistar Cutureanu și Petre Sime- 
ria, tăiaseră intr-o zi un molid, „cu 
inimă de oțel“.

Spre coama înălțimii l-am găsit pe co
munistul Alistar. Din vorbă in vorbă, 
mi-a povestit despre oamenii brigăzii in 
care lucrează, despre succesele lor.

După o vreme, am adus vorba pe fă
gașul întîmplării cu molidul. Alistar avu 
parcă o tresărire. A rămas apoi pe gin
duri citeva clipe, după care a reluat fi
rul vorbei, cu glasul puțin schimbat, mal
grav.-

— Povestea asta, a bradului cu inimă 
de oțel, are o legătură cu unele fapte pe
trecute cu douăzeci și unu de ani in ur
mă prin locurile acestea ale noastre. Va 
trebui deci să vă vorbesc despre două 
istorioare. Pornesc mai intii cu ultima, 
adică cu cea despre care ați amintit.

Intr-o zi eu și badea Petre Si- 
meria ne-am dus la izvorul Ariniș, unde 
ne-am prins numaidecit la triată cu niș
te molizi. Am răsturnat la pămint doi. 
Dar pe cind tăiam la al treilea, am auzit 
o hîrjiitură a Herăstrăului, neobișnuită, 
un scrîșnet asurzitor. Ne-am oprit din 
lucru. Apoi îndirjiți am pornit să dobo- 
rim molidul.

Ce să vedeți 1 In inima copacului 
am descoperit o bucată de metal ce 
avea o formă ciudată, greu de asemuit 
cu vreun obiect. După ce m-am uitat 
mai atent, mi-am dat seama că era o 
schiță de obuz. Eu nu m-am mirat prea 
mult. Intimplarea mi-a amintit de eveni
mentele istorice petrecute in august '44, 
pe aici prin munții noștri.

★
In primăvara anului 1944, linia fron

tului ajunsese pină la apa Moldovei, 
unde a rdmas apoi neschimbată pină la 
23 August, cind Partidul Comunist a dat 
semnalul luptei pentru eliberarea pa
triei.

Noaptea aceea istorică l-a prins pe A- 
listar intr-o pădure. De-odată a auzit o 
răpăială prelungită de gloanțe. Apoi, de 
pe muchea unei Înălțimi apropiate, țlș- 
niră citeva rachete. Curind, peste văi s-a 

intins și mugetul artileriei. Numaidecit 
Alistar și-a dat seama că se intimplă 
ceva deosebit. Nerăbdător sd afle ce se 
petrece în jur, a dat fuga in sat. Acolo 
a aflat despre comunicatul transmis la 
radio și de faptul că armata română, răs
punzând chemării Partidului Comunist, a 
Întors armele Împotriva trupelor hitle- 
riste.

în sectorul acela al frontului se alia 
un detașament de grăniceri români sub 
comanda colonelului Teodorescu Nistor. 
Ca și celelalte trupe românești de pe în
tinsul țării, grănicerii din zonă au pornit 
la acțiune hoțărită. In noaptea de 23 Au
gust, timp de vreo zece ceasuri, grăni
cerii au capturat de Ia inamic 9 tunuri și 
numeroase alte arme și au dezarmat pes

MOLIDUL CU
INIMĂ DE OȚEL

te 350 de hitleriști, pe care i-au luat 
prizonieri.

Lupta dreaptă pentru eliberarea patriei 
clocotea și în acest colț de țară; ea nu 
mai putea fi Înăbușită.

încleștarea a devenit apoi deosebit de 
crincenă. Trupele germane din Divizia 
3-a Vinători de munte, de sub comanda 
generalului Paul Klatt, au dezlănțuit 
aprige bombardamente de artilerie, tre- 
cind la contraatacuri furibunde. Grăni
cerii, cu toate că erau singuri, fiind izo
lați complet de trupele române, luptau 
eroic. Stabilind apoi legătura cu unită
țile sovietice aflate în partea de răsărit 
a riului Moldova, au trecut la acțiuni 
comune.

Trecuseră vreo citeva zile. Luptele 
erau in toi. Intr-o noapte, Alistar și toți 
ai familiei au fost treziți din somn de 
niște bătăi repezite în ușă.

— Sîntem grăniceri din regimentul 3, 
s-a auzit o voce necunoscută. Trebuie 
sd ajungem ta Voroneț, peste munți.,.

Grănicerii aveau nevoie de un om 
care să Ie arate drumul prin păduri.

— Merg eu cu grănicerii, s-a repezit 
Alistar.

Tatăl său insă nu era de acord.
— Nu mai sint copil, tată. Am îm

plinit 18 ani, a stăruit Alistar pentru a-I 
convinge. Și pină la urmă a izbutit.

țn zorii zilei se afla in poiana Ivala- 
nia, in fața unui locotenent român, co
mandant al unei companii de grăniceri.

— Ce zici, flăcăule, ai să reușești să 
ne duci pe un drum scurt pină la Ob
cina Mare, lingă Voroneț ?

— Vă asigur, domnule locotenent, l-a 
Încredințat el.

Grănicerii au mers vreo zece kilome
tri, pe scurtături, apoi au ajuns aproape 

de Obcina-Voroneț, unde hitleriștli își 
aveau pe cota 908 poziții organizate din 
timp.

în iureș vitejesc, ostașii noștri au por
nit la atac. Fasciștii rezistau cu dispe
rare, trăgind cu arme automate și cu 
aruncătoare de mine.

La Începutul acestei lupte, Alistar a 
vrut să pornească și el la atac Împreu
nă cu grănicerii. Dar ofițerul nu i-a dat 
voie.

După un timp, flăcăul era din nou in 
lața locotenentului. O dată cu el a fost 
chemat și Nicolae Țimpău, un om tn 
vîrstă, care, la fel ca și Alistar se ofe
rise să-i ajute pe grăniceri. Ofițerul le-a 
explicat celor doi voluntari civili că, 
Împreună cu cinci ostași, vor trebui să 
plece spre comuna Voroneț pentru a 
culege informații despre pozițiile inami
cului.

Sub comanda unui sergent, cercetașii 
au coborit spre liziera unei păduri de 
brad. Călăuzele, Alistar și badea Țim

pău, mergeau In față. După ei, la mică 
distanță, venea un soldat cu pușca mi
tralieră urmat de ceilalți patru grăniceri. 
Din cind in cind, prin apropiere, bubuiau 
tunuri și răpăiau mitraliere. Cercetașii, 
lipiți de pămint. Înaintau tiriș. S-au oprit 
la un boschet, De-acolo au observat în
treaga poziție dușmană din preajma Vo- 
ropețului. Au văzut lucrările de apărare 
de lingă fabrica de cherestea, amplasa
mentele artileriei, iar la adăpostul zidu
rilor minăstirii, hitleriști! aveau citeva 
cuiburi de arme automate, două aruncă
toare de mine și trei tunuri de asalt.

Abia a apucat sergentul să-și însem
neze pe o foaie de hirtie Cele observate 
că asupra patrulei s-a abătut o vijelie 
de gloanțe. Unul din grăniceri a căzut 
fulgerat de o rafală de plumbi. Tot a- 
tunci a simțit și Alistar o arsură in 
pulpa piciorului drept. A Încercat să se 
ridice pentru a se retrage spre pădure 
dar n-a fost chip, O durere cumplită ji 
săgeta piciorul. Pentru a se tiri, a făcut 
sforțări supraomenești. Cu greu a reușit 
să înainteze o porțiune de teren, urmă
rit de gloanțele inamicului. Dar cind 
mai avea cițiva metri pină la pădure, 
s-a poticnit. Nici miinile, nici piciorul 
teafăr nu-1 mai ascultau. Era parcă pa
ralizat. Sleit de puteri a rămas prăbușit 
pe pajiște, intr-un lac de sudoare și sin- 
ge. Deodată a simțit că cineva îl prinde 
de brațe. Era badea Nicolae Țimpău și 
un soldat. Cu ajutorul lor a ajuns in 
pădure și de-acolo la postul sanitar.

Ofensiva a fost reluată. în zilele șl 
săptăminile care au urmat, grănicerii ro
mâni, acționînd cot la cot cu ostașii so
vietici, au dus lupte deosebit de crin- 
cene pe crestele munților, de la Voro
neț la Cimpulung Moldovenesc și pină 
dincolo de Vatra Dornei, cauzind hitle- 
riștjlor mari pierderi.

La despărțire, Alistar Cutureanu cu 
vorba lui domoală, a adăugat:

— După cum vedeți povestea molidu
lui cu inimă de oțel s-a născut din eve
nimentele istorice ale lui august 1944... 
De altfel multe alte lucruri și fapte ișl 
au izvorul în acele evenimente. Viața 
noastră de azi, succesele Întregului po
por, viitorul copiilor noștri, chipul mîn- 
dru al țării — toate s-au plămădit cu 
singele eroilor, toate au o legătură strin- 
să cu lupta comuniștilor...

VASILE BÎRZĂ

T rebuie să vezi tractoarele noaptea, la arat, 
ca să înțelegi frumusețea muncii pe ogoare. 
Dar trebuie să trăiești asprimea nopților de 
campanie ca să cunoști sufletul mecanizato
rilor.

De două ceasuri stau pe platforma unui 
tractor- în mers. Nu e nimic deosebit în jur. 
Aceleași brazde, nesfîrșite, care rămîn în ur
mă... Și praf. Și zgomotul motorului care face 
discuția cu tractoristul imposibilă. L-am în

trebat ceva dar n-a auzit. E cam obosit. Pînă la semnul 
care marchează cele trei hectare de miriște ce trebuie să 
îmbrace haina ogorului de vară, nu mai e mult.

Ieșim din brazdă după miezul nopții. Se retrag și trac
toarele de pe parcelele vecine. Cîmpul rămîne gol și noaptea 
mută. Venită pe neașteptate, liniștea ne surprinde și ne 
tulbură.

Dimineața îl caut pe utecistul Pintilie Dimofte pe care îl 
însoțisem la arat. „A plecat. Ziua treieră la in“, îmi spune 
șeful de brigadă Constantin Mînzăraru.

Brigada a Xl-a, executînd pînă acum 65 la sută din planul 
de arături, este fruntașă pe S.M.T. Lupta pentru titlul 
acesta se duce cu dîrzenie. pentru că brigăzile conduse de 
Iancu Vătămanu, Andrei Alexandru, obțin zilnic rezultate la 
fel de importante.

Un tractor vine la alimentare. Șeful de brigadă îi demon
tează cîteva piese mici.

— E defect ?
— Nu... (un . „nu“ cu, valoare „de reproș)..,®.. o verificare. 

Pînă acum nu ni s-a oprit nici un motor.
Asta știam. Văzusem în stațiune registru] cu evidența re

parațiilor, cu filele imaculate, care vorbeau despre atenția 
cu care tractoriștii își îngrijesc mașinile.

★
In ultima vreme n-au mai căzut ploi. Căldura evaporă prin 

capilarele pămîntului rezervele de apă ale solului. Risipa 
de apă este cu atît mai mare cu cît haina ogorului de vară 
întârzie să îmbrace miriștea. Pînă la 12 august, mecanizatorii 
de la S.M.T. Pechea, raionul Galați, au arat 4.600 hectare 
din 8 200. Imperativul urgenței nu trebuie să afecteze cali
tatea arăturilor. Terenul, fiind uscat, se ară greu. Ca să-și 
cruțe mașinile, mecanizatorii lucrează cu pluguri cu două 
trupite și cu o viteză de înaintare redusă.

— Rezultă că norma zilnică nu se realizează ?
— Cum să nu I — îmi răspunde utecistul David Vasile din 

brigada a VIII-a. Folosim întreaga zi-lumină.
Așadar, producția de grîu a anului viitor este influențată 

și de această „zi-lumină". Manualele de agrotehnică nu o 
consemnează 
recoltă. Dar 
portanți.

printre factorii determinanti ai sporului de 
este, într-adevăr, unul din factorii foarte im-★

„La 30 cm arătura iese bolovănoasă. Grapele stelate cele 
mai grele ..dansează“ peste coamele brazdelor, fără să le 
sfărîme. N-ar fi vina noastră dacă arătura n-ar întruni 
condiția de calitate“; Aceste cuvinte aparțin șefului brigăzii 
a IX-a. Dumitru Ciurea.

Dar în pămîntul acesta va rodi grîul care, la anul, vă spori 
belșugul cooperativcT agricole si, deci, al părinților săi si al 
celorlalți tractoriști din brigadă. Utecistul Marin Buruiană 
si tovarășii săi nu ridică din umeri în fața brazdelor cu 
bulgării nemărunțiți. Indiferența nu are teren aici. S-âu 
sfătuit. Ciurea a propus introducerea pe solele mai uscate 
a unei lucrări antemergătoare ogorîrii — discuirea pentru 
fragmentarea solului. Consiliul de conducere al cooperativei 
a acceptat. Ciurea nu e numai un bun mecanizator ; din 
practică a învăț,at că unele plante (mazărea fasolea) sără
cesc pămîntul în apă. Toți tractoriștii din brigadă aveau 
cîmp suficient să se desfășoar.e, la arături. Ei însă au insistat 
ca tocmai cele 45 hectare ocupate cu vreji, de mazăre să fie 
degajate.cu urgență maximă, pentru ca într-o singură zi să 
fie transformate în ogor.

Conștient! că sînt semnatari principali pe certificatul re
coltei viitoare, mecanizatorii de aici și-au înscris ca obiec
tive principale actuale în cadrul întrecerii socialiste ; opera
tivitate (care se traduce în cazul arăturilor prin respectarea 
timpului optim) și calitate (echivalentă cu adîncime normală, 
fără bulgări). Și, după cum am văzut, își respectă angaja
mentele.

ION MARINA

Vești din organizațiile U. L C.
NOI TINERI PRIMIȚI ÎN 

RÎNDUL UTECIȘTILOR. în 
scrisoarea trimisa redacției, Ion 
M. Decu din comuna Curbănești. 
raionul Lehliu, subliniază faptul 
că organizațiile U.T.C. au inițiat 
activități interesante la care 
participă cu plăcere aproape toți 
tinerii. în adunări generale des
chise, la serile cultural-distracti- 
ve, tinerilor li s-a vorbit despre 
caracterul revoluționar al organi
zației noastre, despre drepturile 
și îndatoririle uteciștilor. De ase
menea, au fost invitați în fața 
tinerilor activiști de partid și de 
stat, specialiști din domeniul a- 
griculturii, care au vorbit despre 
politica internă și externă a parti
dului și a statului nostru. Zilele 
trecute alți tineri, printre care și 
Mihai Mitică, Iordache Stoian, 
Radu I. Constantin și alții, au 
fost primiți în rîndurile uteciști
lor. Despre acțiuni asemănătoare 
ne scriu și Tătarii Florin din o- 
rașul Gheorghe Gheorghiti-Dej, 
Vasile Anton din Slobozia, re
giunea București și alții.

LA ORDINEA DE ZI A ADU
NĂRII : ETICA TÎNĂRULUI 
CONSTRUCTOR. Comitetul 
U.T.C. de la Grupul școlar con
strucții din Ploiești — ne scrie 
Baciu Victor Cristache — se pre
ocupă cu multă atenție pentru 
a asigura adunărilor generale. 
U.T.C. un conținut cît mai bogat 
și educativ. Din discuțiile pur
tate cu elevii s-a ajuns la con-

Trmsmit 

corespondenții 

voluntari

cluzia că o dezbatere privind eti
ca viitorilor constructori ar fi cît 
se poate de utilă. La adunarea 
generală U.T.C. deschisă, au par
ticipat toți elevii. Au fost invi
tați tovarășul procuror Ion Bă- 
loiu și mai mulți muncitori con
structori în vîrstă. Atît referatul 
prezentat cît și expunerile invita- 
ților s-au referit la viața și mun
ca elevilor acestei școli, la marile 
răspunderi ce le incumbă calita
tea de constructor.

Tot despre conținutul adunări
lor generale ne scriu și Gheorghe
T. Avram din comuna Cireșu, 
raionul Făurei și Ion Vișan, in
structor al Comitetului raional
U. T.C. Teleajen.

DUPĂ ORELE DE PRODUC
ȚIE. Activitățile sportive și cul
tural-educative inițiate de organi
zațiile U.T.C., constituie subiec
tul multor scrisori care sosesc 
zilnic la redacție. „în uzina noa
stră se fac multe lucruri în acest 
sens — ne scrie Traian Bărbu-

lescu, de la Uzinele „23 August“ 
din Capitală. Printre altele amin
tim campionatul de fotbal orga
nizat între schimburi de comite
tul U.T.C. de la secția mecanică 
ușoară și aparataj ; concursurile 
„Cine știe, cîștigă“ ; Vizionările 
colective de filme ; vizitele la 
muzee și expoziții; excursiile și 
multe altele. Sîmbăta după a- 
miază și duminica tinerii pot fi 
întîlniți la casele de cultură, ori 
mergînd în colectiv în excursii 
pe Valea Prahovei sau prin a- 
propierea Bucureștiului. Tot 
mai mulți sînt acei care parti
cipă la discuții despre cărți, fil
me, piese de teatru.

Despre conținutul bogat al ac
țiunilor inițiate de organizațiile 
U.T.C., care atrag de fiecare dată 
numeroși tineri, ne scriu și tova
rășii : Gherghina Bălărie“ din 
comuna Cornetul, raionul Ale
xandria, Ion Stănculete, de la în
treprinderea metalurgică Sadu. 
raionul Gorj. Alexandrescu Emil 
de la Centrul școlar agricol nr. 2 
din Roman, Petrică Niculae din 
Oradea și mulți alții.

ACȚIUNI DE MUNCĂ PA
TRIOTICĂ. în aceste zile, or
ganizațiile U.T.C. inițiază nume
roase acțiuni de muncă patrioti
că. Tinerii din orașul Reșița — 
ne scrie Elena Petru, secretara 
comitetului orășenesc al U.T.C. — 
au lucrat timp de mai multe zile 
Ia întreținerea a 20 de hectare 
plantate cu puieți. De asemenea, 
ei au colectat peste 150 tone me
tale vechi.

Colectarea fierului vechi, în
treținerea drumurilor, a islazuri
lor, înfrumusețarea orașelor și sa
telor constituie subiectul scrisori
lor semnate de Ion Moroianu 
din Constanta, Sandu Constan
tin din satul Săillești, raionul 
Gilort, Soare Constantin din co
muna Lăceni, raionul Alexandria, 
Dumitru Laurențiu din Fetești, 
Ion Galer din București și mulți 
alții.

Coloșii S. 1 300, fabricați de Uzinele de tractoare din Brașov, așteaptă startul

Foto : AGERPRES

„Totul, absolut totul,
spre binele poporului“

(Urmare din pag. I)

MUȘUROAIA MIRCEA — 
maistru, Fabrica de mase plasti
ce București :

— Am trăit, cu toții zilele is
toricelor hotărîri ale Congresu
lui Partidului. Acum aștept eve
nimentul de mîine. Sînt convins 
că Marea Adunare Națională va 
vota în unanimitate noua lege a 
țării. Constituția este însăși chipul 
țării, și tot ce este înscris în ea, 
absolut totul este spre binele po
porului. Sînt mîndru de patria

INFOR
La Varna, în R.P. Bulgaria, 

a fost semnată Convenția tri
partită privind livrarea de 
energie electrică din U.R.S.S. 
pentru R.P. Bulgaria și tran
zitul acestei energii electrice 
prin sistemul electroenerge- 
tic al R.P. Române.

Convenția a fost semnată de 
ing. N. Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și energi
ei electrice din împuternicirea 
guvernului R. P. Române, ing.

M A Ț I E
C. Popov, președintele Comi
tetului de Stat pentru Energe
tică și Combustibili de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, 
din împuternicirea guvernului 
R.P. Bulgaria, și ing. N. M. 
Ciupracov, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat de pro
ducție pentru energetică și e- 
lectrificarea U.R.S.S. din 
împuternicirea guvernului 
U.R.S.S.

noastră, mă bucur din toată inima 
că alături de tovarășii mei de 
muncă, voi putea și eu să aduc o 
contribuție la înflorirea ei necon
tenită. La locul nostru de muncă 
am hotărît să nu precupețim nici 
un efort pentru ca sarcinile să

fie îndeplinite bine și înainte de 
termen. Noi, în prezent, fabri
căm coperți din PVC pentru ma
nualele școlare. Știm că, începînd 
din acest an aceste manuale se 
vor da, prin hotărîrea partidului, 
gratuit tuturor elevilor din învă- 
țămîntul elementar și mediu. 
Ne-am angajat ca lucrarea ce ne 
revine nouă s-o terminăm pînă la 
21 august.

La Institutul de artă teatrală 
și cinematografică am întîlnit un 
grup de candidați la- examenul 
de admitere. Iată ce ne-au spus 
cițiva dintre ei.

Cornelia Ciu- 
botaru : „Visurile 
noastre cele mai 
îndrăznețe pot 
deveni realitate. 
Acesta este nu
mai unul din 
marile drepturi 
pe care Consti
tuția le garan
tează tuturor ti
nerilor“.

Zatnfirescu Lu
cian !

„Avem o sin
gură datorie, noi 
cei care ne pre
gătim pentru viață:
înălțimea grijii și încrederii ce ni 
se acordă, într-un cuvînt să în
vățăm, să muncim cu toată sîr- 
guința 1“

Cîmpeanu Alexandra : „Vacă 
munca este o datorie de onoare 
înscrisă la loc de cinste în Con

stituție, învățătura este o datorie 
la fel de înaltă pentru toți ti
nerii. O vom îndeplini".

La Sfatul Popular al raionului 
Nicolae Bălcescu am întâlnit o 
tînără pereche. Cu cîteva minu
te mai înainte avusese loc cele
brarea căsătoriei lor; inginerul 
Stoenescu Constantin și profesoa
ra Mironciuc Maria.

— Niciodată năzuințele, aspi
rațiile proprii — ne-a spus ingi
nerul Stoenescu — n-au fost în
soțite de condiții optime pentru 
împlinire ca cele de care se bucu

să fim la

Parametri 
superiori la 

toate produsele
(Urmare din pag. I)

a productivității muncii — 6,3 
la sută față de 3 la sută, media 
obținută în semestrul I. în cele 
șapte luni ale acestui an, la 
producția globală am obținut 
un spor de 1 406 000 lei.

— Serviciul nostru — inter
vine tehnologul principal Ion 
Crainic — a fost solicitat mai 
mult ca oriclnd anul acesta. 
Sarcinile sporite de producție 
au cerut tehnologilor să caute 
soluții de execuție mai produc
tive, mai economicoase și care 
să asigure în același timp o 
calitate superioară a produse
lor.

Aș aminti numai citeva. Prin 
Îmbunătățirea tehnologiei, sita 
combinei CI se face acum 
printr-o singură fixare pe ma
șină față de mai multe cum se 
realiza înainte. Rezultatul 1

Economii anuale de 25 000 lei. 
Economii Însemnate s-au ob
ținut și prin executarea de 
scule noi pentru produsele de 
serie mare (vinturătoare meca
nice, selector universal SU 4 și 
altele).

în prezent, colectivul nostru 
are în studiu o problemă deo
sebită — extruderea directă a 
masei plastice pe învelișul ex
terior al cablurilor de kilo
metraj. Primii 2 000 metri au și 
fost executați după acest pro
cedeu. Rezultatele obținute sint 
cît se poate de îmbucurătoare.

Calitatea la loc 
de frunte 
(Urmare din pag. I) 

torice a urmărit tocmai acest 
lucru. Trebuie spus că anul a- 
cestâ din cele aproape un mi
lion și jumătate perechi încăl
țăminte livrate beneficiarilor 
interni și externi nu ne-a fost 
respinsă sau refuzată nici o 
pereche. Iată deci comparti
mentul în care eu consider că

am obținut cea mai bună expe
riență. Indiferent că a fost 
vorba de muncitorii de la ban
da de cusut, conduși de mai
strul Doina Linguraru, sau cei 
de la banda de tălpuit, conduși 
de maistrul Moise Budișcă, ori 
cei de la banda de confecțio
nat încălțăminte de copii, de 
care răspunde maistrul Gheor
ghe Constantin, toți au pus pe 
prim plan calitatea.

Cheia 
succeselor -
promovarea 

noului
(Urmare din pag. I)

Ne dăm seama, însă, că mai 
există încă rezerve nefolosite. 
De aceea, paralel cu activitatea 
de creație pentru realizarea de 
noi modele, un colectiv de teh
nicieni din întreprindere stu
diază posibilitatea sporirii nu
mărului de bătăi război/oră

prin care să obținem o cantita
te sporită de stofă de mobilă. 
Nu scăpăm din vedere nici 
noile procedee prin care să 
îmbunătățim calitatea. Rezulta
tele obținute pînă acum în a- 
cest sens, deși se pot considera 
bune, nu sînt în măsură să ne 
satisfacă întrutotul. Cele 98,7 
procente care le-am înregistrat 
la indicii de calitate ne dove
desc că aceasta este direcția 
spre care va trebui să ne În
dreptăm îndeosebi atenția. Con
sider că activitatea noastră ar 
fi și mai mult stimulată dacă 
Direcția Generală din ministe
rul nostru de resort ar fi preo
cupată de fixarea unui indice 
de calitate și in domeniul 
fabricării stofelor de mobilă.

Clipa 

autodepășirii 
(Urmare din pag. I) 

parare a vetrei la un cuptor 
aflat în reparație. în timp ce 
studia adincilurile făcute de 
șarjă in vatra cuptorului, și-a

dat seama de un adevăr, cutre
murat : metoda lui de reparare 
era complicată și Învechită, lu
crurile puteau fi rezolvate mult 
mai simplu, uimitor de simplu. 
Ceilalți maiștri nu au Împăr
tășit ideea lui și l-au convins 
să nu Încerce soluția nouă. 
Tripșa mi-a relatat analiza 
psihologică pe care a intre- 
prins-o asupra lui însuși in ace
le clipe în care, neconvins pe 
deplin că are dreptate, se con
vingea că trebuie totuși neapă
rat să Încerce. „La început, 
știam că n-am să Încerc, că o 
să plec acasă, eram și obosit, 
de altfel. Dar, împotriva pro
priei mele voințe, de parcă în 
mine era încă o ființă, am ră
mas în noaptea aceea Încă șap
te ore la cuptor și am Încercat. 
De ce ? Pină atunci aminam a- 
semenea încercări, nu mă gră
beam. Atunci însă, nu m-am 
putut dezlipi de lingă cuptor. 
Am simțit că devin parcă altul, 
parcă altfel".

Nu e nici un mister. Sint cli
pele autodepășirii, clipele des
coperirilor. Aflăm in noi înși
ne, deodată, valori proaspete și 
Inedite, pe care le aruncăm 
apoi în luptă cu fervoare și

bucurie. Așa devenim stăpînii 
propriului nostru destin I

Sînt sentimente și glnduri 
intime pe care le trăim în zile
le acestui timp efervescent și 
grăbit, in această vară fierbin
te în fapte și visuri, în aceste 
zile dintre cele două mari săr
bători ale țării: Congresul 
partidului și a XXI-a aniversa
te a acelui uriaș 23 August 
1944. Pentru că stăruie încă in 
noi prea puternic și nu se va 
șterge curind ecoul Înălțător 
al cuvîntului strălucit, miracu
los prin uriașa lui forță de a 
crea imagini concrete ale pei
sajului material și moral unei 
Întregi țări, rostit de la măreața 
tribună a Congresului. Docu
mentele sale, strălucitul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-au dat sentimen
tul robust al lansării tuturor vi
surilor și aspirațiilor noastre 
intr-un nou zbor. Avem un 
sentiment de sărbătoare conti
nuă. în inima poporului, cu 
dragostea sa nesfîrșită pentru 
partidul călăuzitor, a devenit 
statornică și zilnică bucuria 
muncii, a creației din care se 
revarsă fațetele noi ale chipu
lui mereu in devenire al patriei.

ră generația noastră. Noi și ur
mașii noștri vom trăi fericiți in 
Republica Socialistă România. 
Eu și soția mea privim cu depli
nă încredere în viitor. Constitu
ția care, sînt convins, va fi a- 
doptată de Marea Adunare Na
țională, este cea mai prețioasă 
garanție a fericirii noastre.

ADUNĂRI
In numeroase fabrici și uzine 

din țară au avut loc miercuri a- 
dunări festive consacrate celei 
de a XXI-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre de sub jugul 
fascist.

La adunarea constructorilor de 
mașini de la Uzinele „23 August" 
din Capitală a luat cuvîntul Gh. 
Șerban, secretar al Comitetului 
raional 23 August al P.C.R.

în 7 luni ale anului, pe întrea
ga uzină s-a obținut o depășire a 
planului producției globale în 
valoare de 8 milioane lei, iar la 
producția marfă de 7,7 milioane 
lei, colectivul de aici realizîndu-și 
astfel angajamentele luate pînă 
la 23 August.

Tn sala Uzinelor „1 Mai" din 
Ploiești s-au adunat peste 2 000 
de constructori de utilaj petrolier. 
Despre semnificația zilei de 23 
August a vorbit Gh. Militaru, se
cretar al Comitetului orășenesc

FESTIVE
Ploiești al P.C.R. Scoțînd în evi
dență realizările cu care colecti
vul uzinei întîmpină măreața 
sărbătoare, el a arătat că în pe
rioada care a trecut din acest 
an producția globală și marfă a 
fost mai mare față de plan cu 
1,4 la sută și respectiv 0,8 la 
sută, iar la prețul de cost au fost 
realizate economii suplimentare 
în valoare de peste 1 200 000 lei.

Adunări festive au mai avut 
loo la rafinăriile Brazi și Telea- 
jen din regiunea Ploiești, între
prinderea de echipament metalic, 
Fabrica de blănuri „1 Mai“, Fa
brica de textile „Crișana“, Fabri
ca de vopsele și lacuri „Transil
vania" din regiunea Crișana, pre
cum și în numeroase alte unități 
industriale și diverse instituții 
din Capitală și din alte localități 
ale țării.

(Agerpres)

I



Chivu Stoica în Indonezia 18
DJAKARTA 18 (Agerpres). 

— Trimișii speciali G. Serafin 
și I. Gălățeanu, transmit:

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Române, Chivu 
Stoica a primit luni seara la 
reședința sa de la Palatul 
Negara pe Cen I, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze și ministru al aface
rilor externe, conducătorul 
delegației chineze care parti
cipă la sărbătorirea Zilei in
dependenței Indoneziei. Cu a- 
cest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

★
Marți dimineața, președinte

le Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a primit vizita minis
trului de externe al Siriei, 
Hassan Mariyud, care se află 
în capitala Indoneziei cu oca
zia sărbătorii naționale a 
acestei țări. A avut loc un 
schimb amical de vederi.

La prînz, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mâne l-a primit pe Nguyen 
Duy Trinh, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam și ministru al aface
rilor externe, șeful delegației 
R. D. Vietnam la festivitățile 
de la Djakarta. în cadrul în- 
tîlnirii a avut loc o convor
bire prietenească.

La aceste convorbiri au luat 
parte Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Române și membri ai 
delegațiilor R. P. Chineze, Si
riei și R. D. Vietnam.

★
DJAKARTA 18 (Agerpres) — 

Trimișii speciali G. Serafin și 
I. Gălățeanu transmit:

Miercuri, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Române, Corne
liu Mănescu a făcut o vizită de 
curtoazie prim-vice prim-minis- 
trului și ministrului afacerilor ex
terne al Indoneziei dr. Suban- 
drio. Au fost de față Vasile Gîn- 
dilă, ambasadorul R. P. Române 
în Indonezia, și Sambas Atmadi- 
nata, ambasadorul Indoneziei la 
București. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

GENEVA 18 (Agerpres). — 
în ședința din 17 august a Con
ferinței pentru dezarmare de la 
Geneva, reprezentantul S.U.A., 
William Foster, a prezentat în 
numele celor patru puteri occi
dentale: S.U.A., Marea Britanie, 
Canada și Italia un proiect de 
tratat privind interzicerea răspân
dirii armelor nucleare. în proiec
tul de tratat nu există însă nici 
o referire la faptul dacă țări 
nenucleare, ca de pildă Germa
nia occidentală, pot primi arme 
nucleare prin intermediul „For
țelor nucleare multilaterale".

După ședință, delegații țărilor 
occidentale au organizat o con
ferință de presă consacrată pre
zentării proiectului de tratat. 
Cînd reprezentantul S.U.A., 
Foster a fost întrebat dacă pro
iectul de tratat occidental exclu
de posibilitatea creării „Forțelor

nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.“, el a refuzat să dea un 
răspuns. El a spus numai că 
Statele Unite vor continua să ac
ționeze în vederea creării acestor 
forțe.

într-o „netă informativă“ pu
blicată marți seara, reprezentan
tul Marii Britanii, lordul Chal
font a declarat că „Marea Brita
nie nu se asociază prezentării 
proiectului de tratat“.

Comentînd această luare de 
poziție Agenția France Presse 
scrie că astfel „un proiect co
mun al Celor patru țări occiden
tale a devenit un proiect ameri
can“. Aceeași agenție subliniază 
că „nota informativă“ difuzată 
de delegația britanică „a expri
mat, dacă nu un dezacord for
mal cel puțin o distanțare netă 
față de proiectul prezentat dc 
Foster“.

Plecarea delegației române spre patrie Tsirimokos însărcinat

La Geneva continuă lucrările 
Comitetului pentru dezar
mare. In fotogralie : un as
pect din timpul unei recente 

ședințe

Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

DJAKARTA 18 (Agerpres) — 
Trimișii speciali Gh. Serafin și 
1. Gălățeanu transmit:

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, împreună cu tov. 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, care Ia invitația 
președintelui Sukarno și a minis
trului afacerilor externe dr. Su- 
bandrio, au participat la festi
vitățile prilejuite de sărbătorirea 
a 20 de ani de la proclamarea 
independenței Indoneziei, au ple
cat miercuri spre București.

înalții oaspeți 
aeroport împreună cu 
tele Indoneziei, dr.

au sosit la 
președin- 
Sukarno.

Demonstrația
de la Djakarta

DJAKARTA 18 (Agerpres) — 
Trimișii speciali G. Serafin și 
I. Gălățeanu transmit :

Miercuri dimineața în piața din 
fața palatului Merdeka din Dja
karta a avut loc o mare demon
strație a poporului indonezian 
în cinstea Zilei independenței 
Indoneziei. In tribuna centrală 
se aflau președintele Sukarno și 
oficialități indoneziene, precum 
și oaspeții sosiți de peste hotare. 
Alături de președintele Indoneziei, 
în tribuna oficială s-a aflat to
varășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Ilomâne. Ore în șir, prin piața 
din fața palatului Merdeka au 
defilat unități ale forțelor arma
te indoneziene, și au demonstrat 
numeroase coloane reprezentînd 
organizațiile de misă, instituțiile 
de învățămînt și cultură, precum 
și cele nouă partide care alcă
tuiesc Frontul Național. Carple 
alegorice înfățișînd diferite în
deletniciri ale poporului indone
zian panourile cu lozinci expri- 
mînd dîrzenia de luptă și hotă- 
rîrea poporului indonezian de 
a-și apăra libertatea și indepen
dența, grupurile de tineri băieți 
și fete in pitorești costume colo
rate, florile multicolore și parfu
mate imprimă coloanelor o at
mosferă de sărbătoare, veselie și 
tinerețe. In rîndurile demon
stranților se aflau detașamente 
formate din glorioși veterani, 
printre care numeroase femei 
care au participat la luptele îm
potriva ocupanților japonezi 
ale colonialiștilor olandezi.

Cu aplauze puternice a fost 
salutată trecerea prin fața tribu
nelor a demonstranților din Su- 
matra, Jawa, Bali și alte insule 
ale arhipelagului indonezian. 
Urale și aclamații au întîmpinat 
apariția grupului din Irianul de 
vest, pînă nu de mult aflat sub 
jugul colonial.

Demonstrația de la Djakarta 
a fost o concludentă afirmare a 
hotărîrii poporului indonezian 
de a-și apăra libertatea cucerită 
cu atitea sacrificii și de a mer
ge mai departe pe calea progre
sului și a civilizației. l

M

asemenea, 
vice-prim

Au fost prezenți de 
dr. Subandrio, prim 
ministru, ministrul afacerilor ex
terne, Leimena, al doilea vice- 
prim ministru, Chaerul Saleh, al 
treilea vice-prim ministru, înalți 
demnitari guvernamentali și ofi
țeri superiori. Au fost, de aseme
nea, de față D. N. Aidit, preșe
dintele C.C. al P.C. ’ ’ ’
nezia, Vasile Gîndilă, 
rul R. P. Române la 
membri ai corpului 
un numeros • public.

Tineri și tinere indoneziene, 
în pitorești costume naționale, 
au oferit oaspeților tradiționalele 
ghirlande de flori.

Președintele Sukarno a condus 
pe tovarășul Chivu Stoica pînă 
la scara avionului, unde și-au 
luat un călduros rămas bun.

*
, RANGOON 18 (Agerpres) — 
în drum spre patrie, avionul spe
cial avînd la bord pe președinte
le Consiliului de Stat al R. P. 
Române, Chivu Stoica, și pe mi
nistrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, a făcut o escală la 
Rangoon. Pe aeroport, au fost 
întîmpinați de. generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, U Thi 
Han, ministrul afacerilor externe 
și alte oficialități birmane. Cu a- 
cest prilej, a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
de interes comun. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

din Indo- 
ambasado- 

Djakarta, 
diplomatic,

I

cu formarea guvernului grec
Miercuri seara, regele Constantin al Greciei l-a 

însărcinat pe fostul ministru de interne Tsirimokos, 
cu formarea noului guvern.

a

Acest fapt intervine la numai 
48 de ore de la depunerea în 
Parlament de către cei doi foști 
colaboratori ai lui Papandreu 
Tsirimokos și Stephanopoulos
declarației prin care s-au retras 
din partidul Uniunea de centru. 
Astfel, scrie presa de centru cei 
doi s-au eliberat de obligația de 
a prezenta grupului parlamentar 
al Uniunii de centru — pentru 
a fi discutat și aprobat — man
datul de formare a noului gu
vern. Se reamintește faptul că 
precedentul mandat de sondaj 
pentru formarea noului guvern, 
încredințat lui Stephanopoulos, 
a fost 
grupul 
Aceasta 
cercare
guvernamentală, 
organizarea în timp de 45 de zile 
a alegerilor și formarea unui 
guvern Papandreu. Se știe că 
guvernul Novas a cărei guvernare 
s-a încheiat o dată cu încredințarea 
mandatului lui Stephanopoulos

nu a reușit să obțină votul de 
încredere al Parlamentului.

Ziarele de centru lasă, însă, 
să se înțeleagă că Tsirimokos nu 
are asigurată deocamdată majo
ritatea . absolută a voturilor Par
lamentului. El mai are nevoie de 
sprijinul a 8 deputați ai Uniunii 
de centru.

Noi incidente rasiale s-au 
produs miercuri în cartierul 
Watts din Los Angeles, în
tre populația de culoare și 
polițiști. Incidentele au fost 
provocate de poliție, care a 
deschis focul asupra unui 
grup de negri. Aceștia au 
intrat intr-o moschee incer- 
cind să se sustragă perche

zițiilor poliției.
In fotografie : aspect din 
timpul unei percheziții 

negrilor

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, în cursul nopții de 
marți spre miercuri, acțiunile 
forțelor patriotice au fost înregi
strate în diferite regiuni din Viet
namul de sud. Astfel, unități ale 
patrioților sud-vietnamezi au hăr
țuit baza Holloway de la Pleiku. 
cea mai importantă bază militară 
americană din regiunea platouri- 
lor înalte, precum și un depozit 
de muniții din apropierea bazei 
militare de la Duc Co.

O altă acțiune a fost semnala
tă la Pliu. Huu, situat la 15 km 
nord de Saigon, unde patrioții au

atacat un post al trupelor guver
namentale.

Agențiile de presă anunță că 
miercuri a avut loc în Vietna
mul de sud „cea mai mare an
gajare de forțe americane" în 
luptele împotriva forțelor patrio
tice. Aproximativ 4 000 de infan
teriști marini americani au fost 
debarcați la baza Chu Lai, în
cercând să cucerească un punct 
fortificat al forțelor patriotice. 
Forțele patriotice îi țin pe ata- 
canți sub tirul tunurilor de 57 
milimetri.

respins la 9 august de 
parlamentar al centrului, 
este cea de-a treia în
de a reglementa criza 

excluzîndu-se

Marți seara, 
nathenaikon“ 
loc un mare miting la care, după 
aprecierile agenției France Presse, 
au luat parte peste 60 000 de 
persoane.

Vorbitorii s-au pronunțat în 
apărarea normelor democratice și 
a Constituției. După miting, par- 
ticipanții au demonstrat pe străzi, 
cerînd formarea unui guvern Pa
pandreu sau organizarea grabnică 
a unor noi alegeri. Deși barajele 
poliției au împiedicat pe demon
stranți să ajungă în centrul capi
talei, ei au continuat să demon
streze pe străzi, pînă după mie
zul nopții.

A fost suficient o scînteîe pentru ca incendiul gra
velor tulburări rasiale din orașul Los Angeles să fie 
aprins. Miercurea trecută, o patrulă a poliției a încer
cat să prindă, într-unul din cartierele ocupate de 
populația de culoare, un negru care s-a pretins că ar 
rî condus un automobil în stare de ebrietate. De multă 
vreme, populația de culoare din Los Angeles avea 
resentimente față de comportarea polițiștilor. Au ur
mat demonstrații de stradă, mitinguri care au căpătat 
apoi un aspect violent, numeroase imobile, magazine 
și automobile fiind incendiate.

n șase zile numărul 
morților s-a ridicat 
la 35, dintre care 
majoritatea sînt ce
tățeni ds culoare, 
cel al rănirilor la 

»peste 800, iar al 
persoanelor aresta
te la mai mult de

3 000. Autoritățile au ordonat 
gărzilor naționale să pătrundă 
în oraș. Au sosit peste 15 000 
de militari, dar focarele de tul
burări nu au putut fi decît re- 
strinse.

Pentru prima oară după mulți 
ani, idilica „pace rasială și so
cială" din marele oraș Califor
nian a fost spulberată. Ce a de
terminat actualele evenimente 
din Los Angeles care s-au ex
tins de altfel, și în alte orașe 
importante americane cum sînt 
Chicago, Springfield și New 
York? Autoritățile au lansat 
argumentul unor acțiuni ale u- 
nor „bande de nesăbuiți" care, 
chipurile, ar fi fost „prea în- 
fierbîntați de valul de căldură 
din ultimele săptămîni". Tot mai 
numeroși sînt însă comentatorii

grii americani". „Șomaj de două 
ori mai ridicat în rîndui negri
lor decît al albilor — sublinia
ră ziarul —venituri cu mult in
ferioare, locuințe insalubre, via
ță în gheto, educația insuficien
tă"... au creat „un imens com
plex de frustare, mergînd de la 
disperare la revoltă".

Principalele tulburări s-au 
produs în ghetourile Watts și 
Newton care, după cum a apre
ciat un ziarist, „rivalizează în ce 
privește mizeria, cu aceea cu
noscută mai la sud, de „bra-

la stadionul „Pa- 
din Atena a avut
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minarea rasială și șomajul". Re
prezentanții Mișcării pentru 
drepturile cetățenești au subli
niat că negrii din Los Angeles 
sînt supuși discriminărilor în 
toate domeniile de activitate : 
în educație, locuințe și în cîm- 
pul muncii. Unul din membrii 
municipalității orașului, preotul 
negru Robertson, a declarat că

Tulburările de la Los Angeles

rezervată

care subliniază că, în lapt, tul
burările din California de sud 
au la bază cauze mult mai pro- 
lunde, Iiind vor
ba, așa cum s-a 
exprimat un co
respondent al 
agenției ASSO
CIATED PRESS 
de „o răscoală 
a celor neavuți 
împotriva celor 
avuți“.

Los Angeles 
este un oraș re
numit prin bo
găția sa. Dar, a- 
ceastă bogăție este
numai albilor, populația de cu
loare fiind considerată ca „ce
tățeni de categoria a doua". 
„Recentele evenimente — scrie 
ziarul „LE MONDE" — ilustrea
ză faptul că în, timp ce adop
tarea legii asupra dreptului de 
vot al negrilor constituie o vic
torie importantă, ' pentru inte- 
grațiohiștii care 'militează-în' 
sud, ea nu schimbă cu nimic 
soarta a peste jumătate din ne-

ceros", muncitorii agricoli se
zonieri mexicani care păstrează 
totuși avantajul că au pielea 
puțin mai deschisă la culoare". 
„Cartierele negrilor din Los 
Angeles —- a scris agenția 
ASȘOCIATED PRESS — sînt în 
realitate adevărate ghetouri 
unde negrii sînt aduși într-o 

. stare de deznădejde și dispera- 

. re". Pentru ziarul „NEW YORK
HERALD TRIBUNE", la baza e- 

. yenimentelor tragice . din Los
Angeles „stau deopotrivă discri-

„pentru populația de culoare 
din Los Angeles s-a făcut " 
foarte puțin".

Numeroși. negri arestați 
referit în timpul judecării 
în fața tribunalelor la. „atitudi
nea sfidătoare și represiunile 
din partea poliției". „Dacă albii 
ar vedea toată ziua în fața o- 
chilor lor duba poliției —- a' de- 

. clațat unul dintre ei — s-ar 
răscula desigur și ei". Alții au 
vorbit ziariștilor despre situația 
în care se găsește populația de

încă

s-au 
lor

culoare în cartierele asediate și 
înconjurate în prezent de ar
mată și poliție. „Am opt copii 
— a declarat o femeie — șl nici 
unul din ei nu a văzut pîine 
sau lapte de sîmbăta trecută". 
John Smith, președintele secției 
locale a Congresului pentru e- 
galitate rasială a arătat că, din 
cauză Că negrii nu mai au po

sibilitatea să 
iasă din ghe
touri, „popu
lația de culoare 
este acum înfo
metată treptat".

Recentele e- 
venimente din 
Los Angeles 
care mențin ca- 

* pul de afiș al
ziarelor de pes
te ocean au per

mis, unora dintre ele, să 
tragă și concluzii privind efica
citatea legislației ciuntite, adop
tate de Congres, în ce privește 
drepturile cetățenești ale popu
lației de culoare. „Maladia tutu
ror noilor măsuri legislative în 
domeniul drepturilor cetățenești 
■— a scris ziarul „WALL
STREET JOURNAL" — s-a do
vedit în aceea că ele sînt in
capabile să trateze problema în 
perspectiva unui viitor previ
zibil". Ziarul arată că măsurile

de pînă acum „sînt departe de 
a fi suficiente, deoarece mala
dia socială se extinde mai re
pede". Căutînd să examineze 
cauzele și remediile incidente
lor rasiale din marele oraș Cali
fornian, o echipă specială a a- 
genției ASSOCIATED PRESS, a 
efectuat o anchetă în rîndurile 
unor personalități din viața po
litică și socială. Ea a ajuns la 
concluzia că „numeroase per
soane consideră că cea mai 
bună cale pentru rezolvarea a- 
cestei situații ar fi elaborarea 
unor programe pe termen lung, 
menite să ducă la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
educație" a populației de cu
loare. Aceeași agenție a recu
noscut însă că „liderii Congre
sului s-au arătat vagi în ce pri
vește adoptarea unor măsuri în 
această direcție de către Con
gres". După cum se vede, im
pasul este total. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit, după cum 
au declarat reprezentanții popu
lației de culoare, actualele miș
cări „vor continua pînă cînd se 
va pune capăt situației în care 
sîntem considerați criminali 
numai pentru faptul că pielea 
noastră este de culoare neagră".

P. NICOARÄ

Sudul
sudanez

P
entru guvernul 
de la Khartum, 
provinciile din 
sud (Bahr el 
Ghazal, Nilul 
Superior și E- 
quatoria) . cons
tituie de mai 
mulți ani un 
permanent izvor de neliniște. 
Tulburările periodice care 

s-au produs în aceste pro
vincii, locuite mai ales de 
populație de culoare, au fă
cut ca pe agenda politică si>- 
daneză să figureze aproape 
în permanență așa-numita 
„problemă a sudului“.

După aproape doi ani de 
conferințe și convorbiri vi- 
zînd reconcilierea, guvernul 
lui Mahgoub constată că 
„problema sudului“ este mai 
gravă ca oricând. Astăzi, pe 
primul plan se înscrie înfrun
tarea militară deschisă și re
curgerea la violență de am
bele părți.

Numeroși observatori con
sideră că rebeliunea sudistă 
se bucură de sprijin din afa
ră. După cum s-a anunțat la 
Khartum, principalele forțe 
ale rebelilor sînt concentrate 
la frontierele Sudanului cu 
Congo (Leopoldviile) și Re
publica Africii Centrale. 
Complicitatea guvernului Jui 
Chombe la răscoală este 
scoasă în evidență de mai 
multe ziare din Khartum. La 
această complicitate se referă 
și unele personalități ca F. 
Magok, membru al Consiliu
lui suveranității al Sudanului, 
care a declarat că autoritățile 
de la Leopoldville au furni
zat elementelor dizidente su
daneze armament și muniții.

Presa sudaneză nu se opre
ște însă la Chombe, ci pre
supune și amestecul altor 
țări. Ziarul „AL RAI AL 
AAM“, de pildă, scrie : „Este 
clar că guvernul din Congo 
(Leopoldville) colaborează în 
această acțiune cu Statele 
Unite, Marea Britanie și 
Belgia“. Deși ambasadorul 
american la Khartum s-a gră
bit să nege orice sprijin a- 
cordat de S.U.A. rebelilor, în 
capitala sudaneză impresia 
generală este că actualele 
evenimente au fost puse la 
cale cu sprijinul occidental 
acordat indirect, prin inter
mediul guvernului lui 
Chombe.

între timp, ciocnirile din 
cele trei provincii meridio
nale continuă cu violență. 
Ultimele rapoarte arată că au 
fost înregistrate pierderi atît 
în rîndui sudiștilor cît și în 
rîndui trupelor guvernamen
tale. Guvernul de la Khar
tum a anunțat măsuri drasti
ce. După distrugerea bazei 
de la Măririi (provincia 
Equatoria), ministrul aface
rilor interne, Mahdi, a anun
țat trimiterea de noi întăriri 
trupelor guvernului, pentru 
a lansa o operațiune de am
ploare care să cuprindă toate 
regiunile în care se mai ma
nifestă tendințe secesioniste.

Ultimele acțiuni ale con
ducătorilor sudanezi atestă că 
guvernul este hotărît să nu 
cedeze acțiunilor rebelilor și 
să rezolve „problema sudu
lui“ conform planului său 
(pacificare fie pe cale poli
tică, fie militară). Aceasta 
este, bineînțeles, intenția. Va 
putea însă guvernul, în ac
tuala sa alcătuire, să pună în 
practică ceea ce și-a propus ?

într-o declarație comună 
dată publicității zilele trecu
te, Frontul opoziției din 
Sudan, alcătuit din Partidul 
democratic al poporului, Par
tidul comunist, Federația 
Muncitorilor sudanezi, Fede
rația muncitorilor agricoli — 
Gezira, Frontul islamic și al
te organizații, au cerut for
marea unui guvern reprezen
tativ din care să facă parte 
și reprezentanți ai muncito
rilor și țăranilor. în declara
ție se arată că guvernul tre
buie să ia toate măsurile pen
tru a înlătura amestecul stră
in în problema sudului, mer
gînd pînă la ruperea relații
lor diplomatice cu unele țări 
implicate în actualele tulbu
rări.

ION D. GOIA

R. D. GERMANĂ. — Vedere exterioară de la.centrala electrică 
Vestchau

• UN MARE GRUP de „teh
nicieni“ belgieni, păziți de mer
cenari ai guvernului de la Leo
poldville, au fost atacați marți de 
o formație a forțelor răsculate 
din Congo în apropiere de loca
litatea Benderà. Au fost omo- 
rîte șapte persoane, dintre. care, 
doi belgieni, trei mercenari sud
africani și doi soldați ai armatei 
guvernamentale. Autoritățile din 
Albertville și-au exprimat îngri
jorarea în legătură cu acest inci
dent, deoarece el indică existen
ța unei orgapizații puternice a 
răsculaților în rîndui muncitorilor 
de la bazele militare guverna
mentale.

• ÎNTR-O CUVÎNTARE 
rostită miercuri în fața Parla
mentului, primul ministru in
dian, Lal Bahadur Shastri, a 
anunțat că India a suspendat 
convorbirile care urmau să 

aibă, loc Ia 20 .august între 
miniștrii de externe indian și 
pakistanez. Aceste convorbiri, 
a spus Shastri, au fost amâna
te „datorită înrăutățirii rela
țiilor dintre India și Paki
stan“, ca urmare- a incidente
lor ce au avut , loc în ultimele 
zile în regiunea Cașmir.

Franța : Vizita delegației

Sfatului popular Constanța

• O DELEGAȚIE a Comitetului 
executiv al Sfatului popular Con
stanta, condusă de Petre Nicolae, 
vizitează orașul Boulogne sur Mer, 
în cadrul schimburilor între cele 
două orașe, care urmează să se 
înfrățească.

Gazdele au oferit o recepție în 
cinstea oaspeților români. Invita
ții au fost salutați de primarul o- 
rașului, Henry Henneguelle — și 
de alte oficialități.

La recepție, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
a luat parte și Cornel Burtică, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Române la Paris.

• ;LA KREMLIN a avut loc la 
18 august o convorbire intre Anas- 
tas Mikoian, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Massemba-Debat, președintele 
Republicii Congo (Brazzaville).

Cu acest prilej, a avut loc un 
sincer schimb de opinii în pro
blemele referitoare la întărirea pă
cii, sprijinirea mișcării de elibera
re națională și dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie din
tre U.R.S.S. și Republica Congo 
(Brazzaville).

• COMITETUL executiv al par
tidului Uniunea democratică din 
Volta Superioară a desemnat pe 
actualul președinte, Maurice Ya- 
meogo, candidat în alegerile pre
zidențiale programate pentru 3 
octombrie. In cercurile politice din 
Ouagadougou, capitala Voltei 
Superioare, se apreciază ca fiind 
sigură realegerea lui Maurice Ya- 
meogo în funcția de președinte al 
statului.

• RIDICAREA taxei de scont a 
Băncii federale din Germania oc
cidentală de la 3,5 la 4 la sută 
nu este bine primită de cercurile 
economice vest-germane, relatează 
din Bonn corespondentul ziarului 
,,Le Monde". Industriașii, care re

simt de pe acum dificulăți în gă
sirea capitalurilor necesare inves
tițiilor lor, nu credeau că banca 
de emisie „va strînge din nou șu
rubul" la acordarea de credite.

Argentina : Greva 

corpului didactic

• APROXIMATIV 65 000 de 
institutori și profesori din in- 
vățămintul public și privat din 
Argentina au declarat miercuri 
o grevă de 24.de ore, cerînd. 
sporirea salariilor. Greviștii 
protestează, de asemenea, îm
potriva faptului că comisia 
mixtă, compusă din reprezen
tanți ai profesorilor și ai gu
vernului nu s-a reunit Încă 
pentru a examina bugetul pri
vind învățămîntul pentru anul 
1966- Greva fiind generală, toa
te școlile elementare, secundare 
și tehnice au fost închise.

• ÎNTRE 12 și 17 august au 
avut loc la Sofia tratative în
tre reprezentanții întreprinde
rii bulgare pentru transpor

turi „Despred“ și administra
ția zonei libere a portului Sa
lonic, în urma cărora a fost 
semnat un acord privind con
dițiile de efectuare a trans
porturilor și manipulării măr
furilor bulgare în portul Sa
lonic.

• AGENȚIA B.T.A. a trans
mis o declarație oficială in care 
se arată că guvernul R.P. Bul
garia și Întregul popor bulgar 
sini pe deplin solidari și spri
jină cu hotărire lupta poporu
lui. vietnamez. Guvernul R.P. 
Bulgaria condamnă cu hotărire 
extinderea intervenției ameri
cane In Vietnam și cere recu
noașterea dreptului Ia indepen
dență, unitate, suveranitate și 
integritate teritorială a poporu
lui vietnamez.

• AGENȚIA A.D.N. transmite 
că la 18 august, la invitația lui 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, a sosit la Berlin Hassan 

Ibrahim, vicepreședinte al Repu
blicii Arabe Unite, care va face 
o vizită de 10 zile în Republica 
Democrată Germană.

întrevedere Brejnev - Longo

• AGENȚIA TASS anunță că 
la Moscova a avut loc o intîlni- 
re între Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian. La 
convorbiri au fost de față Mihail 
Suslov și Boris Ponomariov,

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, a avut loc un schimb 
tovărășesc de păreri în proble
me care interesează ambele par
tide și în probleme actuale ale 
situației internaționale.
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