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Alte întreprinderi

a cazangeriei 
alcătuiesc în-

de muncă a tu- 
prima vedere o 
trebuie comen-

A

I

• O retragere spre victorie. • Există un 
anotimp al învățăturii ? Da — spun minerii. • O 
oră — 1,5 tone cărbune peste plan • Repetiție 

pentru ritmuri mai înalte.

fruntașilorÎNDEPLINIT
: /• ' ” ' 'S'-’’ i.

^MODELUD MEU

umăr la umăr muncesc la secția de. mecanică a Uzinelor „Autobuzul“ comuniștii 
Ion Hampel și Marin Ciurea Foto: ION CUCU

Am întîlnit în hala uriașă 
trei muncitori comuniști, care

I
șarjă de oțel. |

Viață 
fide organizație

SA CREȘTEM CONTINUU RINDURILE ORGANIZAȚIEI NOASTRE
Răspundem la întrebările cititorilor

Proletari din toate țările, uniți-vă I

tineretului
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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IN INTIMPINAREA ZILEI DE 1 MAI ȘI A CELEI

DE-A 45-A ANIVERSARI A CREĂRII P.C.R

Două generații, aceiași front unit:

HUNEDOARA; se elabo
rează o nouă

î responsabilitate

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Colecti
vele de muncă din unitățile 
economice ale regiunii Ga
lați au raportat îndeplini
rea înainte de termen a an
gajamentelor luate în cin
stea celei de a 45-a aniver
sări a creării partidului.

De la începutul anului și 
pînă în ziua de 25 aprilie, 
angajamentul de 57 413 00(1 
lei Ia producția globală a 
fost depășit cu peste 
7 000 000 lei; la fel și cel de 
la producția marfă, care se 
ridică acum la suma de 
57 311000 lei. Corespunză
tor acestor depășiri s-au 
realizat beneficii în valoa
re de 15 000 000 lei, cu peste 
15 Ia sută mai mare decît 
prevedea angajamentul.

• întreprinderile

REGIUNII HUNEDOARA

In întîmpinarea celei de-a 
45-a aniversări a partidu
lui, toate întreprinderile 
industriale
Hunedoara au îndeplinit 
angajamentele 
economii, obținîndu-se pes
te prevederile de 
23 610 000 lei. 
în valoare a 
zerve interne și folosirea 
mai eficientă a materiilor 
prime, mașinilor șl insta
lațiilor au asigurat realiza
rea de beneficii peste plan 
în valoare de 22 269 000 lei, 
cu mult peste angajamen
tele stabilite. Un important 
succes obținut în cinstea 
zilei de 1 Mai și a aniver
sării partidului îl consti
tuie și producția marfă 
realizată, vîndută și înca
sată pe întreaga industrie 
a regiunii, care depășește 
cu 1,8 la sută cifra de plan.

(Agerpres)

din regiunea

luate la
plan 

Punerea 
noi re-

• EXPLOATAREA
MINIERA VOIVOZI

ORADEA (de la cores
pondentul nostru). — în 
exploatarea minieră Voi
vozi din cadrul Trustului 
minier „Ardealul“, au fost 
obținute rezultate de seamă 
în realizarea angajamente
lor luate în cinstea celei 
de a 45-a aniversări a cre
ării P.C.R.

Față de perioada cores
punzătoare a anului tre
cut, s-a dat cu 37,9 la sută 
mai mult lignit. Minerii de 
aici au realizat peste plan 
de Ia începutul anului și 
pînă acum 5138 de tone de 
cărbune. Toate angajamen
tele luate de colectivul ex
ploatării — cu etapă pînă 
Ia 8 Mai — au fost depăși
te încă de la sfîrșitul lunii 
martie.

inginer 
direc-

Titlul de între
prindere fruntașă 
în întrecerea so
cialistă pe ramură 
a revenit anul tre
cut unui nume 
mai puțin cunos
cut în industria 
cărbunelui : minei 
„albe“ de la Ro- 
vinari. îmi rea
mintesc și acum 
momentul decer
nării prețiosului 
trofeu al muncii. 
Tînărul 
Ion Jescu,
torul exploatării, 
spunea: „Știm că 
spre fruntași se 
îndreaptă privirile 
tuturor. Noi înși
ne vrem, prin re
zultatele pe care 
Ie vom obține și 
de aici înainte, să 
privim cu fruntea 
sus la titlul de 
fruntaș“.

Ce acoperire în 
fapte au adus 
fruntașii pe ra
mură titlului pe 
care-1 dețin?

Propunem citi
torilor să urmă
rească, spre edifi-

care, „paralela“ 
de pe graficul în
trecerii dintre : 
angajamente și 
realizări.

Ce prevedea ru
brica angajamente 
pînă la 8 Mai și 
ce s-a realizat ?

Prevedea depă
șirea producției 
globale cu 500 000 
lei și a producției 
marfă tot cu 
500 000 lei. Frun
tașii pe ramură 
au realizat, pînă 

aprilie, 
lei la

la 20 
3 200 000 
producția globală 
și 3155 000 lei la 
producția marfă.

Prevedea obți
nerea de economii 
și beneficii peste 
plan în valoare de 
600 000 lei. 
realizat 
1 000 000 lei.

Prevedea 
cerea procentului 
admis de cenușă 
în cărbune cu 1 
la sută. Acest pro
cent s-a redus cu 
3 la sută.

Drumul spre ob-

ținerea acestor 
succese a început 
printr-o... retrage
re. Iarna și-a re
zervat însă drep
tul de a le trimite 
utilajele la... odih
nă. Aici, la mina 
„albă“, retragerea 
de pe timpul ier
nii, dacă este bine 
pregătită echiva
lează cu o... îna
intare. Oamenii și 
utilajele adună în 
acest timp acu
mulări pe care să 
le poată consuma 
din plin 
cînd se 
deschisă
cu straturile de 
cărbune. Mașinile 
auto, draglinele și 
excavatoarele in
tră în revizii și 
reparații capitale 
amănunțite. Mina, 
cu tot sectorul 
„motorizate“, se 
mută în atelierele 
mecanice. Și, în

Scrisori

S-au 
peste

redu-

atunci 
declară 
bătălia de pe

șantierele
recoltei
1966

C. PRIESCU

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

Turism

W

„Ne adresăm vouă, sfătuito
rii și colaboratorii noștri de zi 
cu zi, cu gîndul de a pune toa
te cunoștințele și priceperea 
în slujba sporirii producției 
agricole, a întăririi și dezvol
tării cooperativelor noastre a- 
gricole de producție“ (din 
Chemarea Congresului coope- 

• rativelor agricole de produc
ție).

în drumeția noastră de cî- 
teva săptămîni prin mai mul
te regiuni ale țării, am întîl
nit în aceste zile, cînd se ho
tărăște soarta recoltelor, sute

In sala de lucrati practice a
Institutului de medicină și far

macie din Iași
Foto; AGERPRES

Am ajuns într-o dimineață 
în Sinaia împreună cu un 
grup de turiști. Prima dile
mă : încotro să mergem ? Pa
nourile demonstrative din 
centrul orașului ne indicau 
marcajele spre Cotă, Piscul 
Cîinelui și Poiana Stînei. Am 
ales cea din urmă cabană și 
iată-ne la drum depășind cas
telul Peleș după prima jumă
tate de oră de mers. Am stră
bătut apoi o pădure în care 
alături de ghiocei se mai aflau 
încă petece de zăpadă și am 
băut apă dintr-un izvor. Cînd 
curelele rucsacului au început 
să se facă tot mai simțite am 
ajuns într-o poiană largă — 
Poiana Stînei. In stînga dru
mului se unduiau mii de 
brîndușe împrumutînd ierbii 
culoare cerului; în dreapta 
cabana. Ne-a întîmpinat un 
cabanier tînăr și vesel, pe 
nume Tudor Nicolae. Am fost

reci și dumneata, cititorule, adese
ori pe Calea Griviței. Cu tramva
iul, cu troleibuzul sau foarte 
simplu, ca pieton. Și fără îndo
ială că de fiecare dată cînd îți 
apare în față silueta sobră a Ate
lierelor C.F.R., numite atît de 
metaforic „Grivița roșie", privi
rile ți se îndreaptă spre placa de 

marmură fixată pe gardul de cărămidă al 
bătrînei citadele industriale, care amintește 
că aici, în ianuarie-februarie 1933, s-au des
fășurat luptele glorioase ale ceferiștilor, con
duse de Partidul Comunist Român.

Adevărat monument istoric, martor al 
luptelor de clasă desfășurate de proletaria
tul român, Uzinele „Grivița roșie" sînt azi o 
importantă verigă în viața industrială a Ro
mâniei socialiste. Aici lucrează muncitori 
vîrstnici — mulți dintre ei părtași ai pagini
lor de glorie înscrise în ianuarie-februarie 
1933 —■ alături de tineri a căror biografie se 
înscrie numai în coordonatele 
socialiste.

tr-un fel tradiția vie a uzinei: sudorul Tu- 
dose Dumitru lucrează aici din anul 1927, de 
pe vremea cînd, cum spune el adesea, „mese
ria nu se învăța ca acum, ci se fura privind 
peste umărul maistrului"; cazangiul Murgea 
Nicolae lucrează la Grivița. numai din 1945, 
dar și-a început activitatea în 1925 la Ate
lierele C.F.R.-Nord; Cazangiul Ghiță Ion e 
ceva mai tînăr. Lucrează însă și el în uzină 
din 1946. Cei trei comuniști de la cazangerie 
au un vechi stagiu în activitatea de partid, 
însumând în total peste 60 de ani, adică a- 
proape o viață de om. In același timp fiecare 
din cei peste o sută de tineri care muncesc 
la cazangerie ar putea să le fie copii și poate 
— unii din ei — chiar nepoți.

Prezența în același front 
turor generațiilor pare la 
realitate a vieții ce nu mai 
tată. Și totuși, ce implicații adinei pentru 
viața unui colectiv aduce această simplă ală
turare ! Prezența lingă același aparat de su-

O „zi—lumină“ a unui tînăr
de specialiști, Ingineri din coo
perativele de producție care 
nu-și precupețesc eforturile și 
priceperea pentru folosirea 
mai bună a mijloacelor tehni
ce pe care statul le pune la 
dispoziția unităților, pentru 
executarea tuturor lucrărilor 
de bună calitate și la timp, în 
vederea sporirii producțiilor. 
Am încercat să alcătuim un 
scurt jurnal al activității pe 
țâre, în această campanie, o 
desfășoară tînăra ingineră Va
lentina Zaharia, într-o „zi-Iu- 
mină“. în esență, el este ase
mănător cu cel al agronomilor 
din numeroase alte unități a- 
gricole.

21 aprilie 1966. Ora 6. Cum 
va fi vremea? Din pridvorul 
casei, Valentina își rotește pri-

virea pe cerul săgetat de pri
mele raze ale soarelui. De pe 
baltă, de jos, de la Dunăre, se 
ridică însă valuri lăptoase. 
Coboară grăbită și trece în 
spatele casei pentru a scoate 
calul din șopron. In cîteva 
minute „surul“ este gata de 
plecare, înhămat la șaretă. 
Valentina mai intră odată în 
casă, își ia un caiet și se a- 
pleacă deasupra pătuțului din 
colț sărutîndu-și copilul.

Ora 6,20. O întreagă comisie 
coboară la orezărie. Sarcina 
Valentinei Zaharia, ca ingine
ră a cooperativei agricole de 
producție din Măcin, este oare
cum dificilă. Inginerul Necșu- 
lescu de la întreprinderea de 
valorificare a produselor a- 
gricole cere urgentarea lucră-

inginer
rilor la orezărie, pentru ca cel 
tîrziu luni să se treacă la se
mănat. Inginerul Bruno Ange- 
lo, de la Direcția regională de 
îmbunătățiri funciare și orga
nizarea teritoriului, susține că 
lucrările de amenajare trebuie 
să se desfășoare cu toată gri
ja și să nu fie grăbite întru- 
cît mai este vreme. Dar hotă- 
rîrea adoptată ține seama de 
interesele cooperativei. A fost 
însușit punctul de vedere al 
inginerei Zaharia. Utilajele 
vor fi concentrate spre a ter
mina lucrările de amenajare 
la 2 parcele. în felul acesta, 
lucrînd pe sectoare, se va crea

front de lucru cooperatorilor 
pentru lucrările de „artă“ și, 
concomitent, în interior, se va 
trece la pregătirea patului ger
minativ.

Ora 7,15. Inginera Zaharia 
verifică încă o dată jalonarea 
terenului repartizat culturii 
porumbului. Este nemulțumită 
de felul în care lucrează o se
mănătoare. De fapt, pămîntul 
este încă umed. Mai trebuie 
să-1 zvînte puțin soarele. îm
preună cu șeful brigăzii re-

ION ȘERBU 
ION BISTREANU

(Continuare în pag. a Il-a)

CABANELE DIN BUCEGI

întrebați mai întîi ce am ales 
să mîncăm și apoi conduși 
spre încăperile unde ne vom 
putea odihni. înfățișarea ace
stora merită a fi descrisă în- 
trucît este asemănătoare cu o 
multor cabane întîlnite în 
Bucegi.

— Pentru sezonul din anul 
acesta cabanele noastre 
fost refăcute, iar gradul 
confort s-a ridicat — ne 
formează tovarășul Tudor.

Intr-adevăr, încăperile

au 
de 

in-

Intr-adevar, încăperile nu 
mai au priciurile de altă dată 
ei paturi individuale cu sal-

ASTEAPTA
tele din plastic. Camerele pot 
găzdui 5—6 persoane, dar exis
tă și camere chiar și pentru 
doi turiști. Pe plafoanele cu 
bîrne din lemn încrustat stau 
lămpile fluorescente, jos par
chetul nou-nouț. Există și in
stalații pentru apă curentă. 
Totul exprimă o grijă deose
bită pentru odihna turistului. 
De altfel, nu este numai con
statarea. noastră. Transcriem 
o singură notație din caietul 
de sugestii: „Dorim ca în anii 
viitori să aducem studenții 
noștri tot aici". Semnează

rectorul Institutului de arte 
plastice din București, care a 
petrecut aici, împreună cu un 
grup de studenți, o vacanță 
de 10 zile.

La cabana Piatra Arsă am 
întîlnit un grup numeros de 
tineri. Octavian Duliu, student 
la facultatea bucureșteană de 
fizică, ne-a povestit despre 
seara precedentă.

— Cabana ne-a oferit con-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare tn pag. a Il-a)



Azi sînt poștaș.
Deci, cui trebuie să-i duc 

prima scrisoare ?... Of. P.T.T.R. 
Alexandria. Știu eu de ce de 
cîte ori citesc această adresă 
nu pot să nu mai adaug un 
OFF... din toată inima. Pe la 
începutul lui ianuarie 1966 îmi 
scrie vără-miu Nicu Bistricea- 
nu din comuna Urlui, raionul 
Alexandria. „Vere Costică, a- 
jută-mă să-mi primesc abona
mentul la „Scînteia tineretu
lui“. L-am plătit din decem
brie și iată sîntem la jumăta
tea lui ianuarie și nu am pri
mit nici cel puțin un număr".

Cum era să-l las pe Nicu 
fără ziar! M-am adresat deci 
Of. P.T.T.R. Alexandria. De 
data aceasta răspunsul l-am 
primit foarte operativ. Din 
scrisoare aflu că „Nicu Bistri- 
ceanu nu a primit abonamen
tul“ deoarece oficiul respectiv 
„a întocmit greșit chitanța de 
trimitere și în loc de Urlui s-a 
trecut localitatea Ulmeni. Tî- 
nărului i s-au dat din urmă 
toate ziarele, iar acum îl pri
mește zilnic". Așa era scris în 
răspunsul primit. Mai întîi o 
precizare. „Scînteia tineretu
lui" e cotidian și nu revistă 
bilunară. La ee i-a folosit tî- 
nărului că a primit o dată 
ziarele pe 15 zile ?

Dar să zicem că a fost o 
greșeală. Se mai întîmplă. In 
ziua de 6 aprilie și apoi pe 
16 aprilie primesc alte scri
sori de la Nicu Bistriceanu : 
„Vere Costică, iar nu primesc 
ziarul. M-am abonat pe trei 
luni, dar de la 1 aprilie pînă 
azi (14) nu am primit nici un 
ziar. Că nu l-am primit în ziua 
de 1 aprilie, am crezut că-i o 
păcăleală, dar văd că se în
groașă gluma".

Ca să-l liniștesc i-am trimis 
cîteva rînduri în care i-am 
spus: „Nicule, n-ai nici o gri
jă. La sfîrșitul lunii iar pri
mești un teanc". Asta i-am 
scris lui. Scrisoarea pe care o 
duc acum la Alexandria e a- 
dresată dirigintelui: „Tov. di
riginte, iar ați încurcat... chi
tanțele. Ca să vă ajut vă dau 
numele cîtorva comune care

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

București

Survolînd, împreună cu membrii delegației Republicii 
Arabe Siriene, teritoriul Republicii Socialiste România. în 
tranzitul nostru din Uniunea Sovietică la Sofia, sînt bucuros 
de a adresa Excelenței Voastre și guvernului Republicii 
Socialiste România, salutările noastre cele mal distinse, pre
cum și cele mai bune sentimente de simpatie și prietenie.

Dr. Y. ZEAYYEN
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

ȘTIRI SPORTIVE
• Stațiile noastre 

de radio vor trans
mite astă seară în 
jurul orei 20,30 des
fășurarea meciului 
internațional de 
fotbal dintre echi
pele orașelor Buda
pesta și București, 
care va avea loc pe 
„Nepstadion". Tran
smisia se va face 
pe programul 1.

• Ieri la Moscova a 
fost continuată cea de 

a 7-a partidă a me
ciului pentru titlul 
mondial de țah între
ruptă luni la mutarea 
41-a. Petrosian a obți
nut victoria după nu
mai două mutări. Sco
rul este acum de 
4—3 în favoarea cam
pionului mondial Pe
trosian. Astăzi, are Ioc 
a 8-a partidă, cu albe
le jucînd Petrosian.

• Boxerul român 
Nicolae Gf/u a repur
tat un frumos succes

încep cu litera U și poate au 
fost confundate cu Urlui: 
Uda, Ulița, Unsa, Urda, Urși 
și... să zicem... Urechești. Nu, 
cu ultima comună nu-i nici o 
aluzie la munca funcționarilor 
Oficiului P.T.T.R. Alexan
dria“.

Și la Liceul nr. 2 din Călă
rași, ziarele ajung tîrziu. Iar 
uneori din pachet lipsesc mul
te numere. Cine credeți că e 
vinovat pentru aceste nere

MÀ IERTAȚI
PENTRU

DERANJ !
guli 7 Difuzarea presei T Nu ! 
Oficiul poștal ? Nici vorbă ! 
Oricît v-ați gîndi nu reușiți 
să aflați. Să știți de la mine 
că vinovatul e... paznicul. De 
ce ? Pentru că el primește zia
rele, nu le numără și tot el le 
mai și difuzează.

Scrisoarea care o duc la Că
lărași conține doar o frază: 
„Dacă paznicul se ocupă de 
difuzarea ziarelor, cei care ar 
trebui să se ocupe de treaba 
aceasta, ce păzesc ?"

Pînă aici cred că mi-am fă
cut datoria. Toate scrisorile au 
ajuns unde trebuie. Și fiindcă 
discutăm acum despre scrisori 
să vă mai spun ceva. Un amic 
al meu, actor talentat la un 
teatru din București, îmi spu
nea într-o zi că nu mai știe 
ce să facă cu zecile de scrisori 
pe care le primește zilnic de 
la rude, prieteni, admiratoare 
etc. Nu i-am dat nici un sfat.

în turneul internațio
nal de la Rotterdam, 
Invlnglnd la puncte pe 
francezul Franci» Pa- 
yelle, In finala catego
riei cocoț. La catego
ria muscă, Jan Huppen 
(Olanda) a primit de
cizia la puncte in fața 
lui Constantin Gru- 
eseu.

• Ieri Ia bazinul 
Floreasca, într-un meci 
internațional de polo 
pe apă, selecționata 
secundă a țării noas
tre a învins cu 9—0 e- 
chipa Cubei.

Acum am găsit soluția. „Ami
ce dragă, dacă vrei să nu mai 
vezi scrisoare în fața ochilor, 
mută-te în comuna Stoina, din 
raionul Filiași. Nu mă crezi ? 
Iți dau exemplu concret. Ion 
Rădoi, din Brăila, trimite din 
15 în 15 zile cîte o scrisoare 
părinților săi în comuna cu 
pricina, dar aceștia nu primesc 
absolut nimic. Și treaba aceas
ta durează de vreo 7 luni“. 
Acum mai am de îndeplinit un 

comision. Să scriu cîteva rîn
duri părinților lui Rădoi: „Fe
ciorul dvs e sănătos, se gîn- 
dește acasă și vă scrie cu re
gularitate. Poate că în curind 
oficiul P.T.T.R. Filiași să afle 
ce se intîmplă cu scrisorile 
dvs. Viitoarea scrisoare o va 
aduce Ionică atunci cînd va 
veni în concediu. Pe aceea o 
veți primi precis“.

Acum să mă iertați cîteva 
minute pentru a-mi alcătui 
dosarul de despăgubire. Da, 
am fost păgubit de poștă. Am 
trimis o recomandată lui Mil- 
tiade Ionescu din Craiova, pe 
care acesta nu a primit-o și 
nici nu o va mai primi. Ce s-a 
întîmplat cu ea ? Să vă citesc 
ce-mi spune dirigintele oficiu
lui P.T.T.R. 33 „Casa Scînteii" : 
...„din cercetările făcute rezul
tă că recomandata a fost pier
dută în timpul transportului. 
In asemenea situații se acordă 
o despăgubire de 21,75 lei, iar 
pentru întocmirea dosarului vă 
rugăm să ne trimiteți o decla
rație...“.

Uzina de mecanică fină București. Tînărul Ilie Raicu mă
soară cu micrometrul arcurile fine folosite la manometru

Pentru pierderea recoman
datei voi fi deci despăgubit. 
Dar pentru timpul pe care îl 
pierd cu declarații, cu dosare 
etc. cine mă despăgubește ?

Cum telegraful nu-l folosesc, 
voi trece direct la telefon... Of, 
ce necazuri și eu telefoanele 
acestea...

Intr-o zi am primit un aviz 
telefonic din Buzău. M-am 
prezentat la cabina telefonică 
din Bulevardul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-am aștep
tat cu emoție clipa cînd voi fi 
anunțat. Ora indicată pe aviz 
a sosit, dar... nimic. Aștept 
zece minute, douăzeci, șaizeci, 
șaptezeci. Minutul șaptezeci 
și unu... In sfîrșit sînt poftit 
în cabină. Dar de la Buzău mi 
se comunică, printre altele, că 
persoana a plecat deoarece a 
fost anunțată că nu m-am 
prezentat. Am vrut să dau un 
telefon la Direcția Generală 
Telefon Telegraf, dar mă te
meam. că e circuitul deranjat, 
așa că m-am prezentat aici 
personal. Ce aflu ? „Convorbi
rea în cauză nu s-a efectuat 
din vina telefonistelor de ca
bină din Oficiul Special Poșta 
Centrală din București care 
(aici fiți atenți) nu au depus 
eforturile necesare pentru de
servirea ei".

Acum mă duc din nou la 
sus-numita direcție generală 
să transmit tovarășilor de aici 
următoarea scrisoare : „Mă rog 
frumos dvs., despre ce eforturi 
e vorba ? Dacă telefonistele 
trebuiau cumva să alerge pînă 
la Buzău să stabilească legă
tura, le iert. Dar cum știu că 
nu și-au îndeplinit îndatori
rile de serviciu, nu le iert“.

Așa că, după cum vedeți, 
m-am pus rău și cu telefonis
tele. De acum în colo, dacă 
aveți nevoie de Costică Rezol
vă Tot căutați-l prin... tele
graf sau veniți pînă la el. E 
mai operativ.

Și, în sfîrșit, mai am de dus 
o ultimă scrisoare, adresată 
tuturor diriginților, telefonis
telor, factorilr/r poștali etc. „Să 
știți că eu am în general o 
părere bună despre munca 
dvs. Sînteți operativi, punc
tuali, amabili, cei mai mulți, 
dar după cum ați văzut, mai 
sînt unele nereguli. Dacă rîn- 
durile mele v-au deranjat, vă 
rog iertați-mă pentru deranj. 
Dacă nu, adresați-vă la... 02.

COSTICĂ REZOLVĂ-TOT 
pentru conformitate

GHEORGHE NEAGU
(După scrisorile coresponden
ților voluntari Georgel A- 
lexandru, Nicolae Stoenenco, 
Ion Rădoi, Nicu Bistriceanu)

Eiffel" de Ecaterina Oproiu in _ 
interpretarea studenților de la E 
Institutul de arhitectură „Ion II

Mincu" din București
Foto ; R. WAGNER

Oupă ultima

cădere de cortină
Concursul formațiilor studenfești H 

de teatru — faza pe tară — s-a S 
încheiat. ■

Centrul universitar București g 
(,,Nu sînt turnul Eiffel' de Ecate- H 
rina Oproiu și „Moartea unui ar- ■ 
tist" de Horia Lovinescu), Cluj ■ 
(„Suflete tari“, de Camil Petres- S 
cu), Timișoara („Istorie nocturnă“ § 
de O'Cesey) au adus pe scena con
cursului ansambluri actoricești în § 
care toate (sau aproape toate) rolu- 1 
rile au fost studiate minuțios și “ 
interpretate cu măiestrie. b

O mențiune specială colectivului I 
dramatic al Institutului de arhitec- ■
tură „Ion Mincu" din București 
(„Nu sini turnul Eiffel" de Ecate- M 
rina Oproiu) care a ținut o lecție a 
despre ceea ce trebuie să fie tea- “ 
Irul studențesc de amatori : Nu o E 
copie fidelă a spectacolelor reali- | 
zale de prolesioniști, ci o creație ii 
originală, cu sarcini și justificări „ 
estetice șl educative Înalte ;un ca- B 
dru prielnic de afirmare și lndru- j| 
mare — cu fantezie — a talentu- 
lui și pasiunii cu care un număr S 
tot mal mare de studenfi se a- B 
propie de teatru.

Dincolo de orice analiză se im- ■ 
pune o concluzie : In toate institu- I 
lele de invătămint superior — e- ■ 
di/ia 1966 a Festivalului studențesc « 
de artă a dovedit-o — există des- ■ 
tule forfe pentru a sălta calitativ I 
nivelul teatrului studențesc de a- 
matorl. Asupra acestui lucru vom B 
reveni...

Luni seara, sala Teatrului Na/lo- ■ 
nai din Cluj a găzduit festivitatea n 
de Închidere a concursului forma- K 
fiilor studențești de teatru. i

ADRIAN VASILE8CU I

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Petre Blajovici, a 
primit marți dimineața dele
gația Secției Sfaturilor popu
lare de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Ungare, care 
ne vizitează țara, în frunte eu 
dr. Tibor Kovacs, adjunct al 
secției.

★
La amiază, Jozsef Vince, 

ambasadorul R. P. Ungare la 
București, a organizat o întîl- 
nire prietenească cu prilejul 
vizitei în țara noastră a dele
gației Ungare.

Seara, Cornel Fulger, a ofe

I yjzjța ministrului afacerilor externe al Franței
Primirea de cétre Alexandru Bîrlădeanu,

prim-vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ale
xandru Bîrlădeanu, a primit 
marți după-amiază pe mini
strul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Couve de 
Murville.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat Corne
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Cioa-

Dineu oferit în cinstea
oaspetelui

Seara, prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, a oferit un di
neu în cinstea înaltului oaspete 
francez.

Au luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ion Pas, pre
ședintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, acad. St. S. Nico- 
lau, președintele Grupului par
lamentar pentru relațiile de 
prietenie România—Franța, 
George Macovescu, Vasile 
Gliga, și Mihai Marin, adjuncți 
ai ministrului afacerilor ex
terne, Victor Dimitriu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, Traian Ionașcu, 
președintele Asociației de drept 
internațional și relații interna
ționale, acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizică 
atomică, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au participat persoanele care 
îl însoțesc pe ministrul aface
rilor externe al Franței, precum 
și Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

în timpul dineului Alexandru 
Bîrlădeanu și Maurice Couve de 
Murville, au rostit toasturi.

Salutînd pe oaspete, în nu
mele guvernului român, Ale
xandru Bîrlădeanu a apreciat 
că vizita sa la București oferă 
o excelentă ocazie de a conti
nua contactele dintre oamenii 
de stat români și francezi, fac
tor important al colaborării 
prietenești dintre România și 
Franța. Vorbitorul a amintit 
rezultatele pozitive ale vizitei 
făcute în Franța de delegația 
guvernamentală română con
dusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, constatînd că măsurile 
asupra cărora s-a convenit cu 
acest prilej devin realitate.

în această ordine de idei, 
vorbitorul s-a referit la sem
narea noului acord comercial 
de lungă durată și a primului 
acord cultural de după război, 
care asigură un cadru institu
țional adecvat pentru intensifi
carea schimburilor reciproce, la 

INFORMAȚII
rit în cinstea oaspeților o 
masă.

A
Marți dupa-amiază, vicepre

ședintele Consiliului de Miniș
tri, Petre Blajovici, a primit pe 
Gheorghi Petkov, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui popular al orașului Sofia, 
care ne vizitează țara la invita
ția Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului 
București.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă priete
nească, a luat parte Ion Cosma, 
președintele Sfatului popular al 
orașului București. 

ră, ministrul comerțului exte
rior, Victor Dimitriu, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Paris, precum și 
Jacques de Beaumarchais, di
rectorul general al afacerilor 
politice din Ministerul Aface
rilor Externe al Franței, Bru
no de Leusse, directorul de 
cabinet al ministrului.

Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

francez
încheierea de contracte impor
tante între întreprinderi româ
nești și firme franceze pentru 
furnizarea de instalații și bu
nuri de echipament pentru in
dustria noastră, la lărgirea și 
aprofundarea colaborării cultu
rale, în special în domeniul teh
nic, învățămîntului, artei și 
culturii.

Dezvoltarea celor două țări, 
interesele lor reciproce, a spus 
Alexandru Bîrlădeanu, fac nu 
numai posibilă, dar și necesară 
îmbogățirea și diversificarea 
continuă a schimburilor româ
no—franceze.

Vorbitorul și-a exprimat în
crederea că, pornind de la do
rința comună de a favoriza ra
porturile de cooperare dintre 
România și Franța, în spiritul 
tradițiilor de prietenie dintre 
cele două țări, prin eforturile 
ambelor părți se va înainta cu 
succes pe acest drum.

Alexandru Bîrlădeanu a subli
niat că relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă pe baza solidă 
a principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și respectului 
reciproc. Contactele româno- 
franceze au relevat că cele două 
guverne sînt de acord în a apre
cia că principiile amintite repre
zintă azi o condiție esențială a 
colaborării normale între state, 
a păcii generale.

Evoluția evenimentelor inter
naționale confirmă pe zi ce tre
ce justețea acestei aprecieri și 
conferă o tot mai mare valoare 
internațională relațiilor bilatera
le de colaborare între state în
temeiate pe egalitate și respect 
mutual.

Considerînd că întărirea neîn
cetată a legăturilor de prietenie 
dintre România și Franța ser
vește atît interesele fundamen
tale ale celor două națiuni, cît 
și interesele generale ale bunei 
înțelegeri și securității în Euro
pa și în lumea întreagă, vorbi
torul a toastat pentru succesul 
vizitei, pentru prietenia româno- 
franceză, pentru prosperitatea 
Franței, in sănătatea președinte
lui de Gaulle, în sănătatea mi
nistrului Maurice Couve de 
Murville și a celorlalți oaspeți.

Răspunzînd, ministrul de ex
terne al Franței, Maurice Couve 
de Murville, a mulțumit pentru 
ospitalitatea cu care a fost în-

Seara, Ivan Mangov, însărci
natul ca afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, a 
oferit un cocteil cu prilejul vi
zitei lui Gheorghi Petkov în 
(ara noastră.

★
Delegația Marii Adunări 

Naționale a Turciei, condusă 
de Farruh Bezbeyli, președin
tele Medjilisului, care la in
vitația Marii Adunări Națio
nale ne vizitează țara, a fost 
primită marți de Ion Cosma, 
președintele Sfatului popular 
ai orașului București. 

conjurat de la sosirea sa. El a 
subliniat caracterul deosebit al 
relațiilor dintre Franța și Româ
nia, relații care s-au statornicit 
între cele două țări o dată cu 
apariția României în concertul 
națiunilor în perioada marilor 
mișcări de emancipare din seco
lul trecut. In acest spirit, a 
spus vorbitorul, sosind la 
București pentru a răspunde 
amabilei invitații a guvernu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia, sînt fericit să aduc po
porului român salutul cordial 
și frățesc al poporului francez. 
Acesta este salutul unui po
por prieten, fericit de a vedea 
că sînt reluate relații care co
respund sentimentelor noastre 
reciproce, ca și firește intere
selor noastre. După ce a sub
liniat o anumită îmbunătățire 
a climatului internațional în 
Europa, Couve de Murville a 
spus :

Mai este oare nevoie să a- 
daug că pentru ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Franceze este o satisfacție ex
cepțională de a sărbători la 
București tradiția prieteniei 
franco-romàne ?

Arătînd că, desigur, în pre
zent nu este vorba decît de o 
etapă nouă în cadrul unei miș
cări care se conturează în mod 
viguros de mai mulți ani și se 
desfășoară în mod regulat, mi
nistrul francez a trecut în re
vistă însemnătatea unor con
tacte la nivel înalt între cele 
două țări. El a constatat suc
cesul înregistrat de vizita pre
ședintelui Consiliului de Mini
ștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, în Franța, ca și de 
convorbirile sale cu președin
tele de Gaulle, care au marcat 
un punct important în rapor
turile reciproce dintre cele 
două țări și a amintit vizitele 
făcute în Franța de Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
și de Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe.

Maurice Couve de Murville a 
arătat în continuare că acordul 
pe termen lung semnat în 1965 
a dat schimburilor economice 
dintre cele două țări un impuls 
care era indispensabil. El a 
apreciat că acordul este aplicat 
în condiții satisfăcătoare de 
ambele părți, că este necesar 
să se meargă mal departe în 
viitor.

în domeniul cultural și teh
nic au fost semnate și reînnoite 
acorduri de colaborare. Fără 
îndoială, aici — a spus vorbi
torul — se manifestă In modul 
cel mai spontan afinitățile na
turale și, în particular, în ce 
privește limba franceză. Rolul 
guvernelor noastre este să a- 
jute ca ele să-și producă efec
tele. Si în acest domeniu este 
necesar să continuăm și să dez
voltăm.

Ministrul de externe francez 
a apreciat că din punct de ve
dere politic se poate afirma că 
bazele unei prietenii durabile 
între Franța și România sînt 
stabilite de acum în mod solid, 
că cele două părți se înțeleg 
bine. în legătură cu aceasta, 
vorbitorul a arătat că politica 
franceză promovată de genera
lul de Gaulle are ca prim obiec
tiv dezvoltarea de relații pașni
ce între toate țările, iar acest 
obiectiv nu poate fi atins dacă 
nu sînt acceptate șl aplicate 
principiile esențiale ale inde
pendenței tuturor națiunilor și 
ale neamestecului în afacerile 
lor interne. Acesta este me
sajul pe care Franța îl adresea
ză lumii și pe baza căruia cre
de că poate fi dobîndită, a spus 
vorbitorul, o destindere adevă
rată și fructuoasă. în felul aces
ta, Europa ar putea să aducă o 
contribuție esențială la realiza
rea păcii în lume.

în încheiere, Maurice Couve 
de Murville a toastat în cin
stea primului vicepreședinte, a 
miniștrilor prezenți, a guver
nului român, pentru bunele re
lații Intre România și Franța.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
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înalta 
responsabilitate
dură automată a comunistului 
Tudose Dumitru și a tînărului 
Burnoiu, aflat la practică în 
cazangerie, înseamnă mai mult 
decît consemnarea unei firești 
practici de producție. Este pur 
și simplu o metaforă, o opera
țiune nevăzută de osmoză în
tre tradiția revoluționară a 
muncitorilor ceferiști și gene
rațiile care trebuie să conti
nue gloria înaintașilor. Dar 
iată că tînărul Burnoiu, unul 
din cei 6 elevi ai școlii profe
sionale trimiși să învețe me
serie nu „peste umăr“, ci 
„umăr la umăr“ de la bătrînul 
muncitor specialist Tudose 
Dumitru devine o problemă, 
într-o bună zi, Burnoiu n-a 
mai venit la practică. La în
chiderea anului școlar, Bur
noiu a fost exmatriculat pentru 
absențe nemotivate. Totul pă
rea consumat... Constantin 
Burnoiu nu mai exista 
pentru școală, pentru orele 
de practică la cazangerie. 
Dar el mai exista ca per
soană fizică... El mai exi
sta ca destin, poate pendu- 
lînd primejdios pe panta chiu
lului și a lipsei de răspundere. 
Pe lîngă acest lucru n-a putut 
trece comunistul Tudose. S-a 
interesat printre colegii lui 
Burnoiu de adresa acestuia și 
l-a căutat acasă.

— Ce e cu tine, Burnoiule ?
— Apoi, meștere, acum dacă 

m-a dat afară ce să mai fac ?
— Uite ce să f< ci — i-a spus 

Tudose — să faci bine și să 
vii la practică la mine la uzi
nă.

— Cum, acum, în vacanță ? 
— s-a mirat Burnoiu.

S-a mirat, dar a venit la 
practică. Toată vacanța mare 
a venit în fiecare dimineață 
Ia uzină, în preajma lui Tu
dose. Cu cîteva zile înainte de 
începerea noului an școlar Tu
dose i-a adus o hîrtie.

— Vezi ce scrie aici? „Ele
vul Constantin Burnoiu a fost 
reprimit în anul III, ca ur
mare a rezultatelor obținute în 
practica de producție“.

Aceasta este povestea lui 
Burnoiu, tînărul sudor care 
va termina ca fruntaș școala 
profesională în această vară și 
a cerut încă de acum să fie 
repartizat în echipa lui Tudose 
și tot aceasta este una din ne
număratele file ale vieții unui 
muncitor comunist de la Uzi
nele „Grivița roșie“.

★

Am amintit la început de 
cazangiul Ghiță Ion. în echipa 
lui lucrează mai mulți tineri. 
El i-a calificat pe toți, cunos- 
cîndu-i de cînd erau de o 
șchioapă, în primul an al șco
lii profesionale. A avut elevi 
buni și toți sînt astăzi munci
tori fruntași. I-am întrebat pe 
cîțiva dintre aceștia, tinerii 
Cristea Ion, Cojocaru Tudor, 
Cristea Stancu, Huber Con
stantin sau Constantin Costa- 
che ce au învățat de la pro
fesorul lor, Ghiță Ion. Au răs
puns foarte simplu: „totul“.

I-am rugat să-mi poves
tească întîmplări concrete. 
Mi-au spus lucruri obiș
nuite. Că îl cunosc de atîția 
sau de atîția ani, că tovarășul 
Ghiță Ion a constituit pentru 
ei dintotdeauna un exemplu 
de la care nu s-au abătut 
niciodată, că sînt fericiți că au 
cunoscut în secția cazangerie 
comuniști ca tovarășul Ghiță, 
Tudose sau Murgea. Adevărul 
este că tocmai în tonusul a- 
cesta calm se află vitalitatea 
orînduirii noastre. Biografia 
lipsită de complicații a aces
tor tineri care spun : „am ve
nit în uzină, am învățat me
serie și cum să mă port în 
viață de la un muncitor co
munist, doresc să-i semăn în- 
trutotul“ este mult mai bo
gată decît pare la prima ve
dere. Cîndva tinerii din ge
nerația următoare vor spune 
exact aceleași lucruri despre 
ei.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Tînărul Peicea Tudor — 

secretarul comitetului U.T.C. 
de la cazangerie — îmi rela
tează un caz mai aparte. „A- 
vem printre noi un tînăr care 
ne-a dat mult de furcă. îl 
cheamă Serdaru Ion. A fost 
mutat din secție în secție 
pînă a ajuns în atelierul pa
tru, la tovarășul Ghiță. Și-a 
continuat și la noi vechile o- 
biceiuri: chiulea, dădea pro
ducție de slabă calitate, întîr- 
zia la lucru. Văzînd că așa 
stau lucrurile, tovarășul Ghi
ță a propus biroului U.T.C. 
să discute de la om la ora cu 
el. Apoi, l-a chemat și tova
rășul Ghiță care i-a spus, îmi 
amintesc ca acum : Măi Ser- 
darule, eu am observat mai 
de mult că ești isteț la min
te și ai mîini de aur. Ce-ai 
zice să fii ajutorul meu ? îmi 
trebuie un băiat bun. Ei, ce 
zici ?

Ce era să mai zică. A înce
put să lucreze cu tovarășul 
Ghiță care nu-l lăsa deloc 
singur. Munceau împreună și 
tot împreună stăteau și în 
pauze. Uneori plecau împre
ună și la cîte un pahar cu vin. 
Și uite așa, Serdaru s-a dat pe 
brazdă. „La început făceam 
treabă mai mult de rușinea to
varășului Ghiță — ne-a spus 
el mai tîrziu. Apoi m-am abiș- 
nuit să fac totul cum trebuie 
și m-am învățat așa“.

★
Pentru Murgea Nicolae fie

care primăvară are o semnifi
cație aparte : în primăvara lui 
1945 a intrat în rîndurile 
partidului și tot atunci a ve
nit să lucreze la fostele ate
liere C.F.R. care astăzi s-au 
metamorfozat în moderna U- 
zină „Grivița roșie“. Tradiția 
citadelei ceferiste îi e dragă și 
de fiecare dată cînd noi elevi 
ai școlii profesionale vin la el 
în echipă, acesta îi conduce 
prin uzină, încercînd să-i facă 

să vadă și să simtă lupta și 
munca comuniștilor pe care o 
amintesc literele aurite ale 
plăcii comemorative, slovele 
de foc ale cuvintelor ce eterni
zează memoria luptătorilor ce
feriști, scrise pe frontispiciul 
uzinei : „Glorie eternă eroilor 
de la 1933“. Comunistul Mur
gea caută și descoperă printre 
tinerii muncitori pe cei cu ta
lent deosebit pentru tehnică și 
se ocupă de ei cu o perseve
rență de părinte. Așa a făcut 
cu tînărul muncitor Corbu 
Alexandru care a terminat 
Politehnica și e inginer, cu 
Neacșu Stan care e de aseme
nea inginer (lucrează în uzi
nă la sectorul constructor șef 
unde este și secretar al orga
nizației de bază P.C.R.). Pe tî
nărul muncitor Gîrleanu Du
mitru pe care l-a avut cursant 
la învățămîntul de partid l-a 
pregătit cu atenție, astfel că 
acesta este acum propagan
dist. Tot prin grija tovarășu
lui Murgea pentru a pregăti 
tinere cadre în toate domenii
le de activitate trebuie să a- 
dăugăm și strădania de acum 
cîțiva ani a bătrînului mun
citor pentru ca actualul secre
tar al comitetului U.T.C. pe 
uzină, Stan Traian, să se în
scrie la liceul seral pe care l-a 
terminat cu succes.

Nu mă lăsa deloc să pierd 
timpul fără folos — mărturi
sește Stan Traian. Cînd mă 
vedea că îmi pierd timpul cu 
ceva, îmi aducea cîte o carte. 
De la tovarășul Murgea am 
prins pasiunea pentru cartea 
tehnică și pentru meseria de 
montor de locomotive.

Comunistul Murgea, uceni
cul de acum mai bine de 40 
de ani care își uimea profeso
rii la școala de meserii prin 
intuiția sa tehnică, ar fi putut 
să fie un strălucit inginer. 
Condițiile vitrege nu i-au per
mis-o. Acum, cînd totul este 

posibil pentru tînăra genera
ție, el se realizează prin fie
care tînăr pe care îl ajută să 
treacă cu succes praguri ale 
științei și tehnicii, ale vieții.

Prestigiul 

fruntașilor 
timp ce mecanicii execută re
parațiile și reviziile, șoferii, 
excavatoriștii și minerii iau 
loc în bănci, la cursurile de 
ridicare a calificării. Iama 
este declarată anotimpul în
vățăturii. 280 de șoferi, îm- 
părțiți în două grupe, iau par
te la un adevărat colocviu 
despre meserie.

Același proces se petrece, 
în celălalt atelier mecanic, cu 
excavatoriștii. Mai mult, aici 
se ridică o problemă nouă. Ex
cavatoriștii cu experiență ur
mează să plece la specializare 
în străinătate pentru noile 
utilaje care au sosit. Cine le 
va lua locul ? Mihai Fediuc, 
secretarul comitetului U.T.C., 
recomandă cîțiva tineri. Dar 
aceștia trebuie pregătiți te
meinic. Lecțiile teoretice și 
demonstrațiile practice se 
succed. Inginerul Dumitru Țîș- 
tea și Constantin Firoiu îi în
armează cu cunoștințe de me
canică, electromecanică și e- 
lectricitate. Maiștrii Dan O- 
femberg și Stelian Cocea con
duc procesul de instruire prac
tică.

Noua promoție de excava- 
toriști absolvă cu succes 
cursul de ridicare a califică
rii. Gheorghe Olteanu, Ste
lian Țein, Ion Moldoveanu, 
Gheorghe Bobei și ceilalți dau 
adevăratul examen în practi
ca muncii. într-o singură oră 
excavatoarele conduse de ei 
trimit pe benzile transportoa
re, pentru sortare, iar de aici 

mai departe, spre termocen
trale și depouri, 125 tone de 
cărbune.

...O oră — 125 tone de căr
bune dintre care 1,5 tone 
se dau zilnic peste plan ; 
iată pulsul întrecerii în mi
na „albă“ de la Rovinari. 
Acumulările din iarnă își 
spun acum din plin cuvîn- 
tul. Cele 34 000 tone de lignit 
brut și 32 000 tone de lignit 
net date peste plan pînă la 20 
aprilie de minerii de la Rovi
nari sînt o dovadă care nu 
mai are nevoie de alte argu
mente.

Dar, ritmul acesta este o re
petiție pentru etapa următoa
re. în timp ce minerii extrag 
zilnic din carieră mii de tone 
de cărbune, specialiștii au în
ceput proiectarea unei noi 
tehnologii de lucru. Lăcătușii, 
la rîndul lor, au început mon
tarea celor două uriașe exca
vatoare care vor deservi sin
gure întregul front de lucru. 
Atunci, la fiecare oră, Rovi- 
narii vor extrage 750 tone de 
cărbune. Cîte tone se vor ex
trage într-o singură zi? Lă
săm cititorului plăcerea să fa
că singur acest calcul.

II „li - lumină“ a unui 
tînăr inginer

glează atent fiecare secție. 
Ceva mai multă bătaie de cap 
îi dă reglarea semănătorilor 
pe care lucrează mecanizatorii 
Constantin Brădescu și Tudor 
Nicolae. Denivelările de teren 
fac ca pe alocuri sola să fie 
neuniform zvîntată din care 
cauză patinele se afundă une
ori prea adînc. Regiunile mai 
umede sînt însemnate cu ja
loane, iar mecanizatorii pri
mesc indicații să ridice și să 

coboare semănătoarea în 
funcție de starea terenului.

Ora 12. în cancelaria liceu
lui din Măcin inginera Zaha- 
ria se sfătuiește cu profesoara 
Vlad, a cărei invitată este la 
ora de dirigenție. întîlnirea cu 
elevii clasei a IX-a C îi prile
juiește o rememorare a primi
lor pași spre profesiune, a 
primelor bucurii și greutăți 
înfruntate. A reușit, oare să 
le dezvăluie frumusețile me
seriei de agronom ? Florile o- 
ferite, faptul că întreaga cla
să i-a pus întrebări, apoi au 
condus-o pînă la poarta școlii, 
le apreciază ca indicii că a 
fost înțeleasă, că elevii au fost 
receptivi la ceea ce le spusese.

Ora 14. Din nou la semănat. 
Șase tractoare sînt trecute pe 
alte sole, la pregătirea patului 
germinativ. împreună cu pre
ședintele și cu brigadierul sînt 
stabilite solele ce vor fi însă- 
mînțate a doua zi.

Ora 16. „Voi ați mîncat ?“ 
„Nu ! V-am așteptat, tovarășă 
ingineră“. O masă fugară, de 
campanie, și din nou la lucru.

Ora 21. Bilanțul. în jurul 
unei mese, alături de ingine
ră. — președintele, brigadierii 
de cîmp, șeful brigăzii de trac
toare, secretarul de partid și 
secretarul organizației U.T.C. 
A fost o zi bună. Au fost se
mănate cu porumb aproape 80 
de hectare. Inginera evidenția
ză în mod deosebit munca tî
nărului mecanizator Emanoil 
Ghiboldan. Forțele mecanice 
și umane sînt redistribuite 
pentru lucrările de a doua zi. 
Secretarul organizației U.T.C. 
se angajează să mobilizeze 30 
de tineri pentru lucrările de 
tratare a solelor împotriva 
dăunătorilor.

Ora 21,45. Din nou spre 
casă. Tropotul mărunt al calu
lui sparge liniștea nopții. Bol
ta e înstelată. Cum va fi vre
mea mîine ?

Cabanele din Buceqi 
vă așteaptă

diții bune. Vedeți, se găsesc 
în jur o mulțime de locuri ca

re incintă ochiul — creează o 
atmosferă intimă.

Cabana Piatra Arsă, ca și ca
bana precedentă, este reînnoită. 
Meșteri tîmplari și tapițerî au 
completat mobilierul adăugîn- 
du-i un plus de frumusețe. Mai 
sînt cîteva lucruri de făcut la 
dormitoare și la sala de mese, 
dar cabanierul ne asigură ca 
pînă la începutul sezonului 
totul va fi terminat.

Din nou la drum, dar la 
Piatra Arsă am schimbat di
recția de mers. După ce am 
depășit Vîrful cu Dor am co- 
borit pe lîngă funicular la Co
ta 1 500.

...Părăsind acest scurt iti
nerar turistic am făcut un ul
tim popas în Sinaia la între
prinderea regională a stațiunii 
balneo-climaterice. L-am ru
gat pe tovarășul Ion Rădules- 
cu, directorul acestei între
prinderi, să ne vorbească des
pre pregătirile cabanelor pen
tru noul sezon turistic. Notăm 
o parte a acestei discuții.

— Pentru noi — spunea to
varășul Rădulescu — ospitali
tatea față de turiști capătă for
me concrete în condițiile de 
cazare și hrană ce le putem 
oferi. întreprinderea noastră 
are în Munții Bucegi 18 caba
ne și tuturor le-au fost aduse 
îmbunătățiri. Se vor elee- 
trifica de la rețea mai 
multe cabane printre care 
„Peștera“, „Gura Diharn“, 
„Padina“ etc. Aceasta este o 
măsură foarte importantă, 
deoarece cabanele respective 
sînt încă alimentate cu mij
loace proprii care nu sînt co
respunzătoare. Și iată o mă
sură cu caracter deosebit: 
întreprinderea noastră a co
mandat la Reghin un număr 
de 50 căsuțe prefabricate din 
lemn de cîte două locuri 
fiecare; le vom instala lîn
gă cabanele solicitate cel 
mai mult. Menționez că vor fi 
primele căsuțe prefabricate fo
losite în munți.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

P rimim de la cititorii ziarului nostru 
nenumărate scrisori în care ne 
vorbesc despre marele interes cu 
care uteciștii, întregul nostru tineret, 
au întîmpinat și studiază documen
tele elaborate de cel de-al VlII-lea 
Congres al U.T.C. Aceste documente 
precizează cu 
mari și însemnate care stau în viitor 

în fața Uniunii Tineretului Comunist, a între
gului nostru tineret, reflectă în esența lor ma
rile cerințe ridicate în fața tinerei generații în 
actuala etapă de dezvoltare a patriei, precum 
și gradul de conștiință din ce în ce mal înalt al 
tineretului.

Uteciștii, întregul nostru tineret, au primit cn 
deplină satisfacție și totală adeziune Documen
tele Congresului, fiind hotărîți să pună în slujba 
îndeplinirii lor întreaga energie, pricepere și 
capacitate de muncă. Sentimentul acesta își are 
Izvorul In convingerea fiecărui utecist că între 
Documentele elaborate de Congres și propriile 
lor preocupări este o concordanță deplină, că 
acestea întruchipează visurile, năzuințele lor de 
viitor, îi ajută să-și afirme personalitatea atît pe 
plan profesional cit și spiritual.

Din dorința de a înțelege cît mai bine preve
derile cuprinse în documentele Congresului, mulți 
cititori s-au adresat ziarului nostru cu întrebări. 
In pagina de față dăm răspuns la unele dintre 
ele.

claritate sarcinile

Congresul al VlII-lea al U.T.C. 
a apreciat că în perioada ur
mătoare un obiectiv important al mun
cii Uniunii Tineretului Comunist tre
buie să-l formeze îmbunătățirea activi
tății politice și organizatorice în masele 
tineretului pentru creșterea rîndurilor 
organizației noastre, astfel ca în urmă
torii ani, venind tot mai mult în întîm- 
pinarea dorinței tinerilor, covîrșitoarea 
lor majoritate să devină membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist.

Cuprinderea în U.T.C., în următorii 
ani a covîrșitoarei majorități a tinere
tului este în același timp o condiție deo
sebit de importantă, a cărei realizare 
permite Uniunii Tineretului Comunist 
să-și îndeplinească cît mai bine sarci
nile mari pe care partidul i le-a pus 
în față.

Făcînd o analiză temeinică a acestei 
probleme, Congresul a indicat și acele 
domenii, sectoare de activitate spre care 
trebuie îndreptată mai mult atenția în 
viitor. Cea mai mare parte a celor ce 
vor intra în U.T.C. vor proveni din 
școlile generale, licee și școli profesio
nale. Este o datorie de mare răspundere 
a comitetelor raionale și orășenești 
ale U.T.C., de a acorda o deosebită a- 
tenție muncii organizațiilor U.T.C. din 
școli, consolidării și creșterii rîndurilor 
lor, sprijinirii îndeaproape a organiza
țiilor de pionieri în cadrul cărora în
cepe procesul de formare a viitorului 
tînăr comunist. în același timp, Con
gresul a cerut organelor și organiza
țiilor U.T.C. să se preocupe în mai 
mare măsură de creșterea rîndurilor 
organizațiilor U.T.C. de la sate, de pe 
șantierele de construcții și din exploa
tările forestiere. Creșterea continuă a 
rîndurilor Uniunii Tineretului Comu
nist este însă o problemă care trebuie 
să ocupe un loc central și în activitatea 
organizațiilor U.T.C. din fabrici și 
uzine, facultăți, institute de cercetări 
și uniuni de creație, într-un cuvînt, 
din toate domeniile de activitate.

Creșterea rîndurilor U.T.C. a fost și 
pînă acum și va rămîne și pe mai de
parte uri rezultat firesc al întregii 
munci desfășurate de organizație. Prac
tica a dovedit că atunci cînd activitatea 
de organizație are un conținut bo
gat, este atractivă, cînd activită
țile organizate au un profund ca
racter tineresc, cînd ele răspund 
preocupărilor tinerilor, aceștia se 
adresează organizației, solicitînd să de
vină membri ai U.T.C., convinși fiind 
că în organizația lor revoluționară se 
pot pregăti și forma. Aceasta presupu
ne însă ca fiecare organizație U.T.C. să 
manifeste o atitudine creatoare față de 
propria sa muncă, să elaboreze planu
rile activităților viitoare pornind de la 
sarcinile mari stabilite de Congres și 
de la o temeinică cunoaștere a pro- 
blertielor specifice pe care le ridică 
viața și munca tineretului din fiecare 
colectiv în parte.

Este o datorie de onoare a organelor 
și organizațiilor U.T.C. de a-i ajuta pe 
tinerii care încă nu sînt uteciști să cu
noască bine caracterul, rolul și sarci
nile Uniunii Tineretului Comunist, ast
fel ca atunci cînd solicită primirea în 
U.T.C. să fie pe deplin conștienți că 
urmează să facă parte dintr-o organi
zație revoluționară de tineret, care mi
litează, sub conducerea partidului, pen
tru socialism și comunism. Ei trebuie 
ajutați să cunoască și să-și însușească 
prevederile expuse în Statutul U.T.C., 
activiștii U.T.C. să le dea periodic con
sultații pe marginea Statutului, să le 
prezinte expuneri despre Uniunea Ti
neretului Comunist, despre drepturile 
și îndatoririle membrilor săi. Tinerii 
să fie invitați să ia parte la unele adu
nări generale U.T.C. și în mod deosebit 
la acelea în care se dezbat probleme 
politice, ideologice, la întîlnirile orga
nizate cu activiști de partid și de stat, 
cu oameni de știință și artă ; să fie 
nelipsiți de la activitățile cultural-spor
tive organizate, de la acțiunile de 
muncă patriotică.

Membru al Uniunii Ti
neretului Comunist poate 
fi orice tînăr, cetățean al 
Republicii Socialiste Româ
nia — se spune în Statut — 
care recunoaște Statutul 
U.T.C., activează în una din 
organizațiile sale, îndepli
nește hotărîrile Uniunii Ti
neretului Comunist și plă
tește cotizația de membru.

Reflectînd noile condiții în care mun
cește, învață și trăiește tineretul pa
triei, Statutul precizează că în Uniunea 

Tineretului Comunist sînt primiți ti
neri între 14—26 de ani, care prin ac
tivitatea și comportarea lor se dove
desc demni de a face parte din orga
nizația comunistă a tineretului.

Reglementînd problemele privind 
primirea în U.T.C., în Statut nu mai 
este prevăzută obligația tînărului de a 
prezenta recomandările atunci cînd 
cere să fie primit în U.T.C. Aceasta însă 
pune în fața organelor și organizațiilor 
U.T.C. sarcina de a cunoaște bine cali
tățile moral-politice și profesionale ale 
tinerilor — criteriu esențial în apre
cierea lor — activitatea pe care o des

fășoară la locul de muncă sau învă
țătură.

în Statut se arată că primirea 
în U.T.C. se face la cererea tînărului 
și se hotărăște în mod strict individual 
de către adunarea generală a organiza
ției de bază.

Tînărul care dorește să devină ute
cist se adresează secretarului organi
zației de bază, sau celui care-i ține locul, 
de la care primește adeziunea. După 
completare înmînează adeziunea secre
tarului U.T.C. care are datoria de a fo
losi acest prilej pentru a-1 îndruma pe 
tînăr să citească Statutul U.T.C., de a-1 
sfătui cum trebuie să se pregătească în 
vederea adunării generale care va dis
cuta cererea sa de primire în U.T.C. 
în multe organizații U.T.C. s-a stator
nicit practica, cu bune rezultate, ca un 
membru al biroului U.T.C., sau un alt 
utecist cu o bună pregătire politică 
să-1 ajute o perioadă pe tînărul res
pectiv să studieze Statutul, să cunoască 
bine scopul, caracterul revoluționar al 
organizației noastre.

în prima sa ședință, biroul organizației 
de bază ia în discuție cererea tînărului 
și stabilește data adunării generale. In
diferent de concluziile la care a ajuns 
biroul organizației de bază este obligat 
să prezinte în adunarea generală ce
rerea tînărului, și concluziile sale cu 
privire la aceasta.

Nu trebuie uitat nici o clipă că tî
nărul așteaptă cu mari emoții acest 
moment unic, de o mare însem
nătate pentru viața și activitatea 
sa viitoare. Venind în adunarea gene

Răspundem la întrebările cititorilor

rală el trebuie înconjurat cu multă 
căldură și dragoste, cu multă înțele
gere. Aceasta nu înseamnă însă renun
țarea la exigență. Dimpotrivă, discutînd 
despre activitatea tînărului, analizîn- 
du-i munca, comportarea sa, uteciștii 
au datoria de a-1 sfătui prietenește ce 
trebuie să facă în viitor, de a-i atrage 
atenția cu tactul necesar, asupra lip
surilor care eventual le are, de a-1 a- 
juta să înțeleagă îndatoririle care îi re
vin ca membru al U. T. C. în 
felul acesta tînărul va vedea în orga
nizație o mare familie exigentă dar și 
plină de grijă, gata să-l ajute pentru 
a se forma și dezvolta pe viitor, pen
tru a-și îmbogăți cunoștințele poli
tice și ideologice, a-și valorifica apti
tudinile și înclinațiile, pentru a-și for
ma și dezvolta personalitatea.

După adoptarea hotărîrii de primire 
în U.T.C. a tînărului respectiv, secre
tarul organizației de bază sau cel care 
conduce adunarea, are datoria de a-i 
reține atenția tînărului asupra princi

palelor recomandări care i s-au făcut. 
O strîngere de mină prietenească, o fe
licitare sînt manifestări cît se poate 
de firești cu un asemenea prilej și pe 
care tînărul le așteaptă și le primește 
cu multă bucurie. Prin întreaga sa 
desfășurare plină de sobrietate dar și 
de căldură tovărășească, adunarea ge
nerală de primire în U.T.C. este un act 
solemn pe care tînărul îl va păstra în 
amintirea sa ca pe unul dintre cele 
mai dragi și impresionante momente 
din viață.

La fel de impresionant, de solemn, 
trebuie să fie și momentul înmînării 
carnetului U.T.C. înmînarea carnetului 
se face în adunarea generală a orga
nizației de bază de către un membru 
al biroului comitetului raional sau oră
șenesc al U.T.C. Este bine și recoman
dabil ca folosind acest prilej, să li se 
vorbească tinerilor despre politica par
tidului, să li se prezinte aspecte din is
toria de luptă glorioasă a partidului, a 
U.T.C., să se organizeze întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, să li se 
explice tinerilor ce înseamnă carnetul 
roșu de membru al U.T.C., să fie în
drumați să-1 păstreze cu multă grijă.

Așa cum prevede Statutul U.T.C., 
confirmarea hotărîrii adunării gene
rale de primire în U.T.C. se face de 
către organul imediat superior organi
zației de bază și în prezența tînărului 
respectiv și a secretarului organiza
ției de bază. Acest moment trebuie fo
losit pentru a cunoaște șl mai bine as

pirațiile, aptitudinile tînărulul respec
tiv, pentru al sfătui în legătură cu ac
tivitatea sa viitoare.

Tăria organizației noas
tre, prestigiul și capacitatea 
sa de mobilizare depind în 
primul rînd de calitatea 
membrilor săi, de gradul 
lor de conștiință, de înalta 
lor răspundere cu care își 
îndeplinesc sarcinile.

Rezultă de aici însemnătatea cu totul 
deosebită pe care o are educarea atentă, 
plină de grijă a noilor uteciști. Trebuie 
avut în permanență în vedere că tî
nărul este primit în U.T.C. pentru a 
fi educat, pentru a fi ajutat să-și for

meze acele trăsături politice, morale și 
profesionale proprii omului înaintat al 
zilelor noastre. De aceea este de dato
ria organelor și organizațiilor U.T.C. să 
nu considere că munca a fost încheiată 
o dată cu primirea tînărului în orga
nizație ci să vadă în primirea în U.T.C. 
actul de început al unei munci atente, 
menite să contribuie la educarea tine
rilor, la formarea lor ca tineri comu
niști.

Dar acest lucru nu se poate realiza 
muncind „în general“ ci numai pe baza 
organizării unei activități concrete, 
care să aibă în vedere problemele spe
cifice diferitelor categorii de tineri, 
particularitățile fiecărui tînăr primit în 
U.T.C., pentru că la acesta ne referim.

Atrăgînd atenția asupra necesității 
diversificării și diferențierii activității 
destinate diferitelor categorii de tineri, 
Congresul U.T.C. a subliniat că o si
tuație deosebită prezintă din acest 
punct de vedere organizațiile U.T.C. de 
la sate în care își desfășoară activita
tea laolaltă tineri între 15—30 de ani 
și unde deosebirile în ce privește ni
velurile de pregătire politică și cul
turală, preocupările tinerilor de vîrste 
și profesii diferite, ale tinerilor căsă
toriți și necăsătoriți etc., sînt mai preg
nante. îmbunătățirea muncii în acest 
sens, cere din partea tuturor organelor 
și organizațiilor U.T.C. o mai bună cu
noaștere a problemelor care-i preocupă 
pe tineri, o mai largă consultare a ma
sei uteciștilor, o receptivitate sporită 
față de preocupările lor și atragerea 
unui număr cît mai mare dintre ei la 
pregătirea fiecărei acțiuni.

Prin acțiunile organizate, prin în
treaga activitate politică să dezvoltăm 
la fiecare utecist hotărîrea fermă ca 
în domeniul în care își desfășoară ac

tivitatea să muncească neobosit pentru 
înfăptuirea politicii Partidului Comu
nist Român, să dezvoltăm la el dorința 
de a se situa, prin munca sa, în pri
mele rînduri ale luptei pentru realiza
rea planurilor de producție, să-și înde
plinească în mod exemplar sarcinile 
ce-i revin Ia locul de muncă, să învețe 
cu pasiune și perseverență, să-și ridice 
permanent calificarea profesională.

La fiecare utecist trebuie să formăm 
și să dezvoltăm pasiunea pentru acti
vitatea de organizație, dorința de a 
participa activ la toate activitățile or
ganizate, conștiința că prin întreaga sa 
comportare, prin munca și conduita sa 
personală exemplară contribuie la 
creșterea prestigiului, a influenței or
ganizației U.T.C. în masa largă a tine
retului. în același timp organizațiile 
U.T.C. vor trebui să manifeste o mai 
mare preocupare pentru educarea fie
cărui tînăr nou primit în U.T.C., în 
spiritul unei înalte discipline uteciste.

în educarea noului utecist, în for
marea sa, un rol deosebit de important
îl au sarcinile concrete date mem

brilor U. T. C. Aceasta nu este o 
problemă nouă și dacă revenim a- 
supra ei o facem numai pentru 
că trebuie să i se dea mult mai 
multă atenție. încredințînd noilor ute
ciști sarcini, trebuie să avem în ve
dere pe de o parte înclinațiile, aptitu
dinile lor, iar pe de altă parte lipsa lor 
de experiență în munca de organizație. 
Iată de ce are o însemnătate deosebită 
necesitatea de a-1 ajuta pe tînăr cu grijă 
și răbdare să-și ducă la îndeplinire 
sarcina încredințată, de a-i sti
mula spiritul de inițiativă, de a-1 
evidenția atunci cînd a muncit bine.

Ajuns la 26 de ani, tînărul și-a încheiat 
perioada căutărilor. El este în plină 
realizare a personalității sale, în plin 
proces de afirmare profesională și spi
rituală. De cele mai multe ori la această 
vîrstă și-a întemeiat o familie care a 
adus o dată cu ea bucurii și îndatoriri 
noi. Prin maturizarea sa, prin cunoș
tințele acumulate, prin preocupările pe 
care le are el se deosebește de ceilalți 
tineri care străbat acum drumul pe 
care el l-a parcurs. De aceste generații 
noi, care vin după el, îl leagă însă cei 
mai frumoși ani ai vieții, petrecuți în 
cadrul organizației U.T.C. Privind în 
urmă el are tabloul unei tinereți trăite 
din plin și frumos, prezentă întotdea
una, la chemarea partidului, pretutin
deni unde s-a dus lupta pentru pro
gresul economiei și culturii, pentru 
asigurarea unei vieți mai bune și mai 
îmbelșugate celor ce muncesc. în ca

drul organizației și-a petrecut adoles
cența și prima sa tinerețe, aici, sub 
influența binefăcătoare a colectivului, 
bucurîndu-se de grija atentă, părin
tească a comuniștilor, și-a format cele 
mai frumoase trăsături de caracter, aici 
a învățat, făcîndu-și ucenicia revolu
ționară, să fie un adevărat luptător 
pentru cauza partidului. Iată de ce 
este firesc ca de organizație să-1 lege 
sentimente profunde și trainice, să-i 
fie greu să se despartă de activitatea ei.

Răspunzînd tocmai unor astfel de 
sentimente Statutul prevede că membrii 
Uniunii Tineretului Comunist care au 
împlinit vîrsta de 26 de ani, la cererea 
lor, pot rămîne în continuare membri 
ai U.T.C. pînă la vîrsta de 30 de ani 
inclusiv.

în multe scrisori sosite la redacție, 
uteciștii ne întreabă ce trebuie să facă 
practic pentru a-și realiza această do
rință. Lucrurile sînt cît se poate de 
simple : utecistul care a împlinit vîrsta 
de 26 de ani și dorește să rămînă în 
continuare membru al organizației, se 
adresează verbal secretarului organi
zației de bază U.T.C. Acesta, în prima 
adunare generală, îi informează pe 
uteciști în legătură cu cererea tînăru
lui. Această cerere nu trebuie să ca
pete o aprobare specială din partea 
biroului sau a adunării generale U.T.C. 
Tînărul respectiv rămîne mai departe 
membru al organizației numai prin 
simpla exprimare a voinței sale. Ră- 
mînînd în continuare utecist, este fi
resc că el se va bucura de toate drep
turile, și va fi obligat să îndeplinească 
toate îndatoririle prevăzute în Statutul 
U.T.C.

Avînd experiența multor ani de ac
tivitate în organizație, uteciștii care au 
depășit vîrsta de 26 de ani pot aduce 
o mare contribuție la îmbunătățirea 
permanentă a muncii, Ia creșterea și 
călirea unor noi generații de tineri. 
Este de datoria fiecărei 1 organizații de 
bază U.T.C., de a crea acestor țineri 
condițiile necesare pentru a-și valorifica 
experiența, de a folosi capacitatea și 
priceperea lor în întreaga activitate. în 
același timp, în munca cu această ca
tegorie de tineri, organele și organi
zațiile U.T.C. vor trebui să țină seama 
de problemele lor specifice, de particu
laritățile lor de vîrstă, să organizeze 
activități care să răspundă preocupă
rilor lor.

Este de datoria birourilor organiza
țiilor de bază, a comitetelor U.T.C., de 
a organiza întreaga muncă U.T.C. în 
așa fel încît prin conținutul activități
lor inițiate să crească interesul tineri
lor de a participa la viața de orga
nizație, de a-și manifesta dorința să 
rămînă și pe mai departe membri ai 
U.T.C., de a fi mîndri de prestigiul de 
care se bucură organizația și a contri
bui prin experiența și capacitatea lor 
de muncă la dezvoltarea lui continuă ; 
de a le mări convingerea că organizația 
le oferă și pe mai departe cadrul pri
elnic, condițiile necesare pentru a-și a- 
firma aptitudinile și înclinațiile lor. 
Pentru fiecare organizație de bază tre
buie să fie o adevărată mîndrie ca toți 
membrii săi să activeze în continuare 
pînă la vîrsta de 30 de ani inclusiv, 
aceasta însemnînd că organizația a 
desfășurat o muncă care, prin conți
nutul său, a răspuns celor mai diver
se preocupări ale membrilor U. T. C., 
problemelor specifice ridicate de vîr
sta diferită a acestora.

Cînd tînărul care a cerut să rămînă 
în continuare membru al organizației 
a împlinit vîrsta de 30 de ani, (sau cei 
care au trecut de 26 de ani și din di
ferite motive nu mai doresc să desfă
șoare în continuare activitatea în 
U.T.C.), în aceste cazuri, este eliberat 
de drepturile și îndatoririle statutare 
ale uteciștilor. în acest scop, tînărul 
respectiv se adresează secretarului or
ganizației de bază care, în prima adu
nare generală, comunică dorința lui, 
uteciștilor.

Eliberarea de drepturile 
și îndatoririle statutare, se 
face numai de către adu
narea generală.

Pregătite temeinic, din vreme, aceste 
adunări pot și trebuie să aibă un pro
nunțat caracter educativ. Luînd cuvîn- 
tul în adunare, tînărul respectiv are 
posibilitatea să spună celorlalți uteciști 
ce a însemnat organizația pentru el, să 
le vorbească despre momentele cele mai 
importante trăite de el în cadru] orga
nizației, să aprecieze întreaga sa creș
tere și evoluție. Folosind experiența a- 
cumulată, el poate să facă propuneri 
pentru activitatea viitoare a organiza
ției. în această adunare generală, cei
lalți uteciști, tovarășii săi de muncă, 
prietenii, au datoria morală de a lua 
cuvîntul, de a evidenția activitatea tî- 
narului respectiv, de a-1 felicita pentru 
aceasta, făcîndu-i în același timp reco
mandări cu privire la viața și activi
tatea sa viitoare.

Importanța deosebită a acestui mo
ment, ridică în fața organelor și organi
zațiilor U.T.C. obligația de a veghea cu 
toată strictețea ca o asemenea chestiu
ne să nu fie rezolvată în mod formal, 
administrativ, de a lua toate măsurile 
necesare pentru a face din această pro
blemă un adevărat moment omagial, 
care să încununeze tinerește și emoțio
nant anii petrecuți de tînăr în organi
zația noastră.



PESTE
HOTAR
Alternativă ?

ferirea în dar a 
statuii reginei Isa- 
belia statelor lati- 
no-a me r i cane 

membre ale O.S.A. 
— în amintirea 
legăturilor Spani
ei cu America de 
sud — a constitu

it un prilej pentru ministrul 
de externe spaniol Fernando 
Maria Castiella de a duce tra
tative la Washington. Oficiali
tățile americane s-au arătat 
deosebit de binevoitoare față 
de reprezentantul Spaniei, 
ceea ce a amintit preocuparea 
de a găsi o alternativă la de
zangajarea Franței din 
N.A.T.O., prin intensificarea 
folosirii teritoriului spaniol. 
In actuala conjunctură, bazele 
militare americane de pe teri
toriul spaniol, care funcționea
ză în virtutea acordului bilate
ral, nu sțnt considerate sufici
ente pentru „atlantizarea" 
Spaniei... In această direcție 
planurile Washingtonului țin
tesc departe și anume, de a 
determina guvernul spaniol să 
acționeze ca intermediar pe 
lingă Maroc, în vederea lărgi
rii șpațiului de manevră al 
flotei a Vl-a americane din 
Marea Mediterană. Această o- 
rientare — în caz de reușită — 
ar avea darul nu numai să 
ducă la înlocuirea teritoriului 
francez cu cel spaniol, ci să ex
tindă acțiunea N.A.T.O. pe 
„continentul negru", în țările 
care și-au proclamat în ultimii 
ani independența.

Dar ministrul spaniol a con
siderat avansurile americane 
ca un obiect de tirguială, de- 
clarînd că nu este dispus să-și 
asume „cel mai mic risc pen
tru o alianță din care nu face 
parte". Această precizare a 
avut scopul, pe de o parte, să 
liniștească opinia publică spa
niolă după indignarea provo
cată de pierderea bombelor 
nucleare din avionul ameri
can în apropiere de Paloma- 
res, iar pe de altă parte de a 
cere Washingtonului... anumi
te contraservicii. Se vede deci 
că procesul declanșat o dată 
cu afirmarea poziției Franței 
în ceea ce privește N.A.T.O. 
are consecințe „molipsitoare", 
adică și alte state au așteptat 
doar un semnal ca să-și afir
me mai mult sau mai puțin ti
mid pretențiile. Intr-adevăr, 
„fidelitatea Spaniei față de în
tărirea progresivă a acordului 
bilateral cu Washingtonul“ — 
cum se exprimă ziarul pari- 
sian „LE FIGARO" — nu l-a 
împiedicat pe ministrul spa
niol să prezinte o serie de pre
tenții.

învoiala la care s-a ajuns 
prevede sporirea numărului 
avioanelor americane de la 
bazele militare de pe teritoriul 
spaniol (aducerea suplimenta
ră a trei escadrile de aviație 
la baza de Ia Torrejon) și în
tărirea cooperării hispano- 
americane în domeniul cosmic, 
în schimbul angajamentului a- 
merican de a sprijini poziția 
spaniolă Ia tratativele hispa- 
no-engleze în problema Gi- 
braltarului. Trăinicia acestei 
învoieli apare însă îndoielnică 
de vreme ce sînt lezate inte
resele Angliei, considerată ca 
unul din „pilonii" politicii a- 
tlantlce.

Z. FLOREA

• COMISIA economică O.N.U. 
pentru Europa a continuat în 
cursul zilei de marți dezbaterea 
Studiului elaborat de secretariat 
asupra situației economiei euro
pene.

Luînd cuvîntul, delegatul român 
Iacob Ionașcu a evocat succesele 
României In dezvoltarea unei eco
nomii complexe și multilaterale, în 
promovarea continuă a progresului 
tehnic și asigurarea creșterii co
merțului exterior, Referindu-se Ia 
partea acordată României in Stu
diul asupra situației economice in 
Europa, vorbitorul a arătat că a- 
cesta reflectă, în general, tendințe
le majore ale economiei naționale 
românești. Lucrarea precizează că 
ritmul de creștere realizat de eco
nomia românească este cel mai ri
dicat din Europa răsăriteană.

în capitala Mongoliei a avut Joc 
a IX-a plenară a C.C. al P.P.R.M. 
Plenara a discutat șl aprobat pro
iectul Programului Partidului

Cuvintarea șefului delegației române

GENEVA 26. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: în ședința de
marți a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare, delegatul 
italian, referindu-se la pro
blema dezarmării generale și 
totale, a propus crearea unui 
mecanism internațional de 
menținere a păcii și a reluat 
vechile propuneri occidentale 
în problema controlului. Dele
gatul american a insistat din 
nou asupra necesității unui 
control al înarmărilor exclu- 
zînd, de fapt, ideea controlu
lui asupra unei dezarmări e- 
fective.

în intervenția sa, delegatul 
sovietic A. 
ționat că 
americană 
frîna cursa 
permite doar Statelor Unite 
să controleze armamentele al
tor state.

Luînd cuvîntul, șeful dele
gației Republicii Socialiste 
România, ambasadorul Vasile 
Dumitrescu, a declarat că de
zarmarea generală rămâne o- 
biectivul central al Comitetu
lui.

El a reafirmat poziția țării 
noastre în această problemă, 
arătînd că un tratat de de
zarmare care să ofere posi
bilitatea de a elimina de la 
bun început pericolul unui 
război nuclear ar corespunde 
cel mai bine intereselor ma
jore ale omenirii.

Delegația română s-a pro
nunțat în același timp pentru 
interzicerea imediată a folo
sirii armelor nucleare, ca un 
pas. în direcția distrugerii to
tale și încetării producției a- 
cestor arme.

Reprezentantul român a su
bliniat apoi necesitatea ca în 
orice acord de dezarmare să-și 
găsească reflectarea preocu
parea de a asigura securitatea 
tuturor statelor și a fiecăruia 
în parte, de a stabili un echi
libru al obligațiilor reciproce 
ale părților.

Un acord de dezarmare ca 
și orice măsură parțială vi- 
zînd acest scop care ar preve
dea, în mod unilateral, obliga
ții numai pentru o anumită 
categorie de state, nu ar răs-

A. Roșcin a men- 
în interpretarea 
controlul nu ar 
înarmărilor, ci ar

punde cerinței legitime a fie
cărui popor de a-și vedea a- 
sigurat dreptul egal la 
securitate. Un asemenea acord 
trebuie să conțină obligații 
adecvate pentru toate statele, 
mari sau mici, astfel încît să 
ofere garanții pentru pacea și 
securitatea popoarelor.

Exprimînd poziția consec
ventă a Republicii Socialiste 
România de condamnare a a- 
gresiunii Statelor Unite în 
Vietnam, reprezentantul ro
mân a declarat că țara noa
stră sprijină întrutotul pozi
ția în patru puncte a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam și programul Fron
tului Național de Eliberare.

Impozit
zimbete

I
organizat o

n decursul domniei, 
Frédéric al Il-lea al 
Prusiei a avut de în
fruntat, zice-se, o 
mare penurie de mij
loace pentru întreți
nerea armatei lui, pe 
care o dorea cît mai 
numeroasă. In căuta
re de resurse, el a 

„,B____  _ comisie compusă din
cei mai reputați experți în materie, 
căreia i-a ordonat să-i rezolve ra
pid problemele finanțării armatei. 
Experții au găsit repede soluția.

Potrivit relatărilor întilnite în 
tratatele de istorie, ei au pus im
pozit pe absolut „tot ceea ce putea 
folosi omului, viu sau mort'. Pe 
vremea aceea, la Berlin, lista măr
furilor și serviciilor impozabile cu
prindea 107 pagini, fiecare conți- 
nlnd 40—50 de articole.

Au trecut de atunci două seco
le. Emulii de la Bonn ai experți- 
lor „regelui-soldaf sînt, Ia rîndul 
lor, in căutare de resurse finan
ciare. Potrivit unor informații ei 
se arată la Înălțimea înaintașilor. 
Hebdomadarul economic vest-ger- 
man VOLKSWIRT relatează că Ia 
mijlocul acestei luni, Curtea Fe
derală de conturi a publicat o de
cizie prin care sînt impuse. la un 
impozit de 15 la sută, pe „cifra de 
afaceri' animatoarele din baruri, 
care în R.F.G. sînt cunoscute sub 
denumirea comună și colorată de 
„fete care zlmbesc". Noul impo
zit privește peste 30 000 animatoa
re Înregistrate oficial. Oficiul fis
cal din Bonn contează pe încasări ; 
remarcabile (după datele relevate 
de publicația citată mai sus, „cifra 
de afaceri" a categoriei respective 
se ridică anual Ia peste 700 milioa
ne mărci).

Recordul Iui Frédéric al II-lea 
este in pericol. Noul impozit pe 
„zlmbeiele" girls-urilor este, fără 
Îndoială, dacă nu cel mai lucrativ, 
cel puțin foarte original. Pe vremea 
„regelui-soldat" domnișoarele de 
onoare nu plăteau impozit pe 
„farmecele" lor...

E. R.

Molnia-1" pe orbităFP
AGENȚIA TASS transmite că 

în conformitate cu programul de 
perfecționare a sistemului de tele
comunicații și transmitere a ima
ginilor de televiziune prin inter
mediul sateliților artificiali ai Pă- 
mîntului, în Uniunea Sovietică a 
fost lansat pe o orbită eliptică de 
mare altitudine un nou satelit ar
tificial al Pămîntului „Molnia-1*. 
Satelitul a fost plasat pe o orbită

avînd apogeul la 39 500 km de 
Pămînt în emisfera nordică și peri- 
geul de 499 km. în emisfera su
dică. Perioada de revoluție a sa
telitului este de 11 ore 50 minute, 
iar declinația orbitei de 64,5 grade.

Scopul principal al lansării nou
lui satelit „Molnia 1” constă in 
perfecționarea sistemelor de la 
bordul satelitului, aparatelor in
stalate pe acesta, precum și a ce
lor de pe Pămînt.

R. P. CHINEZA. — Deșertul Gobi a fost transformat lntr-un 
ținut roditor

Criza dm N.A.T.O.
S. II. A. au respins propunerile Franței 

privind începerea imediată 
a tratativelor bilaterale

WASHINGTON 26 (Agerpres). — Purtătorul de cu- 
vint al Departamentului de Stat a declarat că Statele 
Unite nu vor începe tratativele bilaterale cu Franța 
privind retragerea forțelor americane din această țară 
pînă cînd S.U.A. și ceilalți 13 membri ai N.A.T.O. nu 
vor lua o hotărîre în privința măsurilor ce trebuie 
adoptate ca urmare a ........

Această declarație, făcută ca 
răspuns la memorandumul gu
vernului francez dat publicită
ții la Paris, este interpretată 
de agenția U.P.I. ca o dovadă 
a faptului că Statele Unite au 
respins ultimele propuneri ale 
președintelui de Gaulle privi
toare la începerea imediată de 
tratative bilaterale. Memoran
dumul propunea ca S.U.A. și 
Franța să înceapă „de îndată“ 
tratative la Paris asupra de-

hotărîrii guvernului francez.
taliilor procedurale ale retra
gerii forțelor americane de pe 
teritoriul francez în termen 
de un an, așa cum a cerut gu
vernul francez.

Purtătorul de cuvînt ameri
can a indicat că guvernul 
S.U.A. nu consideră că în a- 
ceaștă problemă sînt impli
cate numai „detalii procedu
rale“, ci și importante pro
bleme de drept și de termene 
asupra cărora trebuie să fie 
luată o hotărîre. Totodată, el 
a lăsat să se înțeleagă că gu
vernul S.U.A. nu va răspunde 
la ultima notă a guvernului 
francez, ceea ce a determinat 
pe comentatorii americani de 
Dresă să considere că Departa
mentul de Stat a hotărît să 
adopte „o politică a tăcerii“ 
în problema tratativelor cu 
Franța privitoare la N.A.T.O.

I

P înă acum Marea Britanie plătea lunar Bahreinu- 
lui pentru folosirea portului, aerodromurilor și 
amplasamentelor rezervate trupelor terestre, 
suma de...33 lire sterline ! Această arendă sim
bolică promite să devină însă foarte reală și 
mult mai consistentă o dată cu recenta hotărîre 
a guvernului englez de a strămuta în micul ar
hipelag din golful Persic baza militară de la 
Aden. în acest scop șeicul Khalifa Salman al

Khalifa, șeful statului Bliarein, va face Ia sfîrșitul lunii 
aprilie o vizită Ia Londra, pentru a se discuta asupra pro
iectului britanic de transferare a bazei militare din sudul 
Peninsulei Arabe în Bahrein, cu care prilej se vor fixa și 
redevențele anuale adecvate noii situații.

Hotărîrea Marii Bitanii de a evacua baza din Aden și de a 
o reamplasa în Bahrein corespunde noii strategii britanice 
„Ia est de Suez“. Principiul fundamental al acestei strategii 
îl constituie consimțămîntul guvernului englez de a împărți 
cu S.U.A. „responsabilitățile“ militare în această parte a 
lumii.

Bahreinul, cu 
tr-o vizibilă 
dependență fa
ță de Statele 
Unite — solid 
instalate în in
sulele acestui 
mic arhipelag ■

• La El Jufer
— cartierul ge
neral al mari 
nei americane 
din întreaga 
regiune.

• La EI Sakir
— un impor
tant aerodrom 
militar, în ime
diata vecinăta
te a instalațiilor petroliere aparținind societăților americane.

• La EI Hamallah — o bază aeriană menită exclusiv să 
țină sub observație Kuweitul cu concesiunile sale petroliere 
acordate concernului ARAMCO. Construcția acestei baze, 
una dintre cele mai mari din Asia, a costat 7,5 milioane lire 
sterline.

Potrivit calculelor strategilor englezi, baza din Bahrein 
bine dotată cu instalații militare americane va micșora grijile 
Londrei în această regiune ; strategii britanici își propun 
să completeze efectivul existent cu aviație și o parte din 
militarii cantonați acum la Aden. Contribuția engleză se va 
concentra pe insula Muharac, oferită în dar guvernului Ma
iestății sale în 1954 de către șeicul Bahreinului (care primea 
lunar cele 33 lire).

Un alt considerent, care a determinat Anglia să procedeze 
la o asemenea transferare, îl constituie puternica mișcare de 
eliberare din sudul peninsulei arabe; Adenul nu mai putea 
prezenta siguranță pentru a adăposti trupele colonialiste. 
Existența Adenului ca bază militară de tip colonial devenise 
de mult timp precară. Desigur, o luptă dîrză pentru elibe
rare națională se resimte și în Bahrein, dar fărîmițarea în- 
tr-un mănunchi de insule a acestui arhipelag pare mai li
niștitoare pentru cei ce vor să reediteze în formule noi do
minația colonialistă. Poziția geografică poate oferi unele a- 
vantaje strategice; asemenea virtuți nu pot însă salva o 
partidă politică pierdută.

o excelentă pozifie strategică, se găsește in-

Comentariul zilei

33 de lire!

VIORICA TANĂSESCU

Sesiunea Adunării Naționale

a R. D. Vietnam
HANOI 26 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. anunță că între 
16 și 22 aprilie la Hanoi a 
avut Ioc sesiunea a treia a ce
lei de-a treia legislaturi a A- 
dunării Naționale a R. D. Viet
nam. Adunarea Națională a 
ascultat raportul guvernului 
prezentat de Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, ra
portul cu privire la planul de 
stat pe 1966 prezentat de 
Nguyen Con, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, raportul privind proble
mele militare prezentat de ge
neralul Vo Nguyen Giap, mi
nistrul apărării naționale, un 
raport cu privire la mișcarea 
de rezistență împotriva agre
siunii americane, pentru sal
varea națională precum și 
alte rapoarte.

La sesiune a luat . cuvîntul 
președintele Ho Și Min care, 
printre altele, a spus: „Cu 
toate că lupta noastră va fi 
îndelungată și grea, poporul 
nostru este hotărît să lupte 
pînă la victoria finală“.

„Singura soluție justă pen
tru a se pune capăt acestui

în locul Parisului?

Franța: Vernisajul
toate problemele pe 
ridică acest transfer.

Londra

Cea mai mare grevă
istoria postbelică a JaponieiLa Facultatea de litere din o- 

rașul Montpellier s-a deschis o 
expoziție de cărți românești șl 
de obiecte de artă populară, or
ganizată de lectoratul de limbă 
și literatură română al facultă
ții, cu concursul ambasadei Re
publicii Socialiste România la 
Paris. La deschidere au fost 
prezențl reprezentanți ai muni
cipalității, al conducerii univer
sității șl al Facultății de Lite
re, profesori, studențl, cores
pondenți ai presei și televiziu
nii locale, precum și un nume
ros public.

Au luat cuvîntul Pietre Jour- 
da, decanul Facultății de Litere 
și reprezentanți ai ambasadei 
române.

Popular Revoluționar Mongol și 
proiectul Directivelor Congresului 
al XV-Iea al partidului în privința 
celui de-al patrulea plan cincinal 
al dezvoltării economiei naționale 
șl culturii R.P. Mongole pe anii 
1966-1970.

• LA Sofia au fost date publi
cității rezultatele îndeplinirii pla
nului de stat pe primul trimestru 
al anului 1966. Planul producției 
industriale globale a fost îndepli
nit cu 106,6 la sută. în comparație 
cu primul trimestru al anului 1965. 
volumul producției industriale a 
sporit cu 15,4 la sută, iar produc
tivitatea muncii cu 6,7 la sută.

Revendicările 
studenților spanioli

• 1N Spania continuă acțiunile 
de protest ale studenților împotri
va modului în care sînt aleși de
legații în „S.E.U.* — Sindicatul 
Universitar Spaniol, unicul sindi
cat oficial. Ca și la Madrid și Bar
celona, în regiunea Asturia au loc 
manifestări în cadrul cărora stu
denții cer alegeri democratice în 
sindicatele universitar». La Oviedo 
(Asturia) a avut loc o adunare la 
care au participat clteva sute de 
studenți, organizată în cadrul 
„săptămînli înnoirii universitare*. 

Partieipanții au refuzat »M mai iasă

După cum anunță agențiile de presă, duminică s-au încheiat în Republica Ir
landa două săptămîni caracterizate prin încordări și incidente, cu prilejul co
memorării victimelor răscoalei armate din 1916 împotriva dominației britanice. 
O ultimă demonstrație s-a soldat cu ciocniri. Mai multe persoane au fost rănite. In 

fotografie : aspect de la o asemenea manifestație

din sediul Facultății de litere pînă 
cînd autoritățile nu vor consimți 
să dea drumul unul coleg al lor, 
responsabil în cadrul Sindicatului 
liber, care fusese arestat. în cele 
din urmă, studenții au reușit să 
obțină eliberarea acestuia.

Inima artificială 
a bătut 5 zile

LA cinci. zile după ce dr. Mi- 
chael Debakey a implantat', pen
tru prima dată In istorie, o inimă 
artificială unei ființe umane, pa
cientul Marcel Derudder a încetat 
din viață, înainte de a fi survenit 
moartea pacientului, s-a constatat 
apariția unei teongestii pulmonare, 
starea bolnavului înrăutățindu-se 
în ciuda faptului că funcțiile re
nale se amelioraseră simțitor, cir
culația sîngelui devenise normală, 
iar funcționarea sistemului nervos 
nu înregistrase nici o schimbare.

Dr. Debakey declarase, înaintea 
anunțării morții pacientului său, 
că refuză să breveteze inima arti
ficială 'experimentată de el. El a 
făcut această declarație în fața 
membrilor comisiei bancare și 
monetare a Camerei Reprezentan
ților, căreia îi solicitase credite 
suplimentare pentru „Institutul 
Inimii* »1 pentru continuarea ex
periențelor »1 cercetărilor «ele.

WWWIWii ........... . ................

• DUPĂ dezbateri furtu
noase desfășurate timp de cîte- 
va zile, guvernul grec, prezidat 
de Stephanopoulos, a obținut 
luni seara votul de încredere 
al parlamentului. Cele două 
moțiuni de cenzură, prezentate 
de partidele de opoziție, au 
fost respinse cu 151 de voturi 
contra 147. Un deputat s-a ab
ținut. iar altul nu a participat 
Ia vot. Așadar, guvernul a 
reușit să evite căderea sa da
torită unei majorități de un 
singur vot.

în preajma scrutinului au 
avut loc, în incinta parlamen
tului, incidente între deputății 
de diferite orientări, necesi- 
tînd intervenția poliției pentru 
restabilirea calmului. Pentru 
guvern au votat partidele de 
dreapta și disidenții de centru, 
iar împotriva sa s-au pronun
țat Uniunea de centru și 
E.D.A.

• SECRETARUL general 
al O. N. U., U Thant, ca
re se află la Londra în- 
tr-o vizită oficială de pa
tru zile, a avut o primă 
întrevedere cu ministrul a- 
facerilor externe al Marii Bri
tanii, Mlchael Ștewart, în 
cursul căreia ■ discutat pro-

pleme privind Rhodesia, răz
boiul dus de S.U.A. în Viet
nam, precum și situația din 
Cipru.

în capitala Marii Britanii 
se subliniază că discuțiile a- 
supra acestor chestiuni vor fi 
reluate miercuri de U. Thant 
cu prilejul întrevederii pe 
care ova avea cu primul mi
nistru britanic Harold Wilson. 
Agenția Reuter menționează < 
că secretarul general al 
O.N.U. va aborda în timpul 
discuțiilor pe care le va avea 
cu oficialitățile britanice și 
alte probleme privind situația 
internațională, printre care 
relațiile Est-Vest, dezarmarea, 
comerțul mondial, viitorul 
forțelor O.N.U. în Cipru etc.

Cutremurul
de la Tașkent.3

• MARȚI dimineața la Tașkent a 
avut loc vn cutremur de gradul 7,5. 
Se semnalează morți și răniți. Au 
fost distruse numeroase clădiri 
vechi, iar cîteva spitale, școli, in
stituții de stat, precum »1 două fa
brici au fost avariate.

Agenția TASS anunță că, în di
mineață aceleiași zile, la Tașkent 
«n plecat ct avionul Leonld Brej-

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută marți 
în Camera Comunelor, primul 
ministru britanic Harold, Wil- 
son, a subliniat că „instalarea 
cartierului general al N.A.T.O. 
în Marea Britanie este una 
din posibilități". El a. precizat 
însă că această hotărîre tre
buie să fie luată de către toate 
celelalte țări membre ale 
N.A.T.O., ținîndu-se însă sca
ma de 
care le

Cea mai mare grevă din istoria postbelică a Ja
poniei a izbucnit marți dimineața, cînd feroviarii 
de la 13 societăți particulare și lucrătorii de la 
compania națională japoneză de căi ferate au re
fuzați să se prezinte la lucru.

Greva, avînd drept scop 
obținerea majorării salariilor, 
se desfășoară în cadrul ofen
sivei de primăvară a oameni
lor muncii din Japonia, ofen
sivă care ia o tot mai mare 
amploare. Acțiunea are loc la 
chemarea Sindicatului munci
torilor de la căile ferate de 
stat și a Federației generale a

sindicatelor muncitorilor de la 
căile ferate particulare. La 
ea participă peste jumătate 
din numărul total al muncito
rilor feroviari din Japonia. 
Pentru eventualele „condiții 
excepționale“, s-a ordonat pu
nerea în stare de alarmă a 
unui număr de 10 000 polițiști.

război a fost expusă In scri
soarea mea adresată șefilor de 
state și de guverne din cele
lalte țări“.

Cea de-a treia sesiune a 
Adunării Naționale a adoptat 
în unanimitate o declarație în 
care arată că poporul vietna
mez poartă un război patrio
tic, cel mai mare din istoria 
țării, împotriva imperialismu
lui S.U.A., care desfășoară o 
agresiune armată.

„Armata expediționară a 
S. U. A. a primit lovituri 
zdrobitoare, iar în primele 
luni ale anului 
fost dată peste cap așa- 
numita „ofensivă 
secetos“ întreprinsă de ina
mic. Forțele patriotice ale po
porului sud-vietnamez s-au 
dezvoltat cu vigoare, și presti
giul Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud a crescut pe zi ce trece“.

în Vietnamul de nord, po
porul și armata au luptat cu 
vitejie apărînd și dezvoltînd 
în același timp economia, 
cultura, învățămîntul, știința 
și tehnica, consolidînd poten
țialul economic și defensiv al 
Republicii Democrate Viet
nam.

în continuare, în Declarație 
se spune : „Noi vom ieși cu 
siguranță învingători, Statele 
Unite vor fi cu siguranță în- 
frînte. Aceasta este concluzia 
sesiunii Adunării Naționale“.

Declarația adresează po
porului chemarea de a inten
sifica războiul popular, de 
întări apărarea națională și 
spori vigilența.

Adunarea Națională a Repu
blicii Democrate Vietnam mul
țumește în mod sincer țărilor 
frățești pentru marele ajutor 
dat de ele economiei și apă
rării naționale a R. D. Viet
nam. Ea mulțumește în mod 
sincer organizațiilor interna
ționale de masă, personalită
ților democratice din lume, 
popoarelor Cambodgiei, Lao- 
sului, Africii, Americii Latine, 
Statelor Unite și restului lu
mii pentru simpatia, sprijinul 
și ajutorul activ acordat po
porului vietnamez“.

curent a

a sezonului

a

nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., șl Alexel Kosîghin,. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Pentru lichidarea urmărilor cu
tremurului a fost formată o comi
sie guvernamentală, condusă de 
Ignati Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Agenția T.A.S.S, transmite că 
cutremurul care s-a produs la 
Tașkent nu a împiedicat desfășura
rea normală a vieții din acest 
mare oraș, a cărui populație nu
mără circa un milion de locuitori.

Agenția menționată adaugă că 
în cursul zilei de 26 aprilie stația 
seismologică din Tașkent a înre
gistrat încă două cutremure de 
gradul 4.

• Negocierile tarifare ale 
„rundei Kennedy“ de la Ge
neva vor fi reluate la începu
tul lunii viitoare, după o lun
gă perioadă de impas. După 
cum informează agenția France 
Presse, cu acest prilej nego
ciatorii vor lua în discuție 
problema liberalizării comer
țului la produsele chimice. 
Reluarea acestor negocieri a 
fost facilitată de hotărîrea 
„celor șase“ intervenită recent 
la Bruxelles, cînd Consiliul 
Ministerial al Pieței comune 
a căzut de acord asupra unor 
oferte comunitare pentru 
„runda Kennedy“.

FRANȚA. — Vederea, clădirii Adunării naționale a Republicii 
Francez» din Paris
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