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VIZITA TOVARĂȘULUI 

CIU EN-LAI IN REPUBLICA
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

La invitația Comitetului Central al-Parti
dului Comunist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii . Socialiste România, 
tovarășul Ciu En-lai, vicepreședinte al-Co
mitetului Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat ăl Repu
blicii Populare Chineze, a făcut o vizită prie
tenească în Republica Socialistă România, în 
fruntea unei delegații de partid șl guverna
mentale chineze, între 16—24 iunie 1966.

Din delegația de partid șl guvernamentală 
chineză au făcut parte tovarășii Ciao I-min, 
membru supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Ciao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Chineze, Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul Republicii Populare Chineze la 
București.

In cursul șederii in România, delegația de 
partid și guvernamentală chineză a vizitat 
întreprinderi industriale, unități agricole și 
instituții cultural-științifice din orașul . și 
regiunea București, precum și din regiunile 
Dobrogea, Oltenia și Argeș. Pretutindeni, de
legația s-a bucurat ' de o primire câldă, 
grandioasă din partea poporului român, 
expresie a prieteniei frățești, profunde dintre 
poporul român și poporul chinez.

în timpul vizitei au avut loc convorbiri 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Ion Gheorghe Maurer,

membru al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte. al Consi
liului de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurel Duma, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socia
liste România la Pekin, și delegația de par
tid și guvernamentală chineză.

Ambele părți au constatat dezvoltarea pozi
tivă a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și partide și și-au ma
nifestat, ho tărîrea de a dezvolta în continuare 
relațiile bilaterale în domeniul, politic, econo
mic, . cultural, tehnico-științific și legăturile 
de prietenie șl colaborare dintre organiza
țiile obștești.

Cele două părți au efectuat un schimb util 
de păreri în probleme internaționale de in
teres comun, exp.unîndu-și punctele lorde 
vedere, ceea ce a dus la adîncirea.cunoașterii 
reciproce. Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceritate și prietenie.

Vizita delegației, de partid și guvernamen
tale chineze a întărit și mai mult relațiile 
de prietenie și colaborare dintre popoarele 
român și chinez.

CU PLANUL
ANUAL

• Pe lista întreprinderilor șl unităților economice 
din regiunea Galați care au Îndeplinit înainte de ter
men pianul de producție pe primul semestru ai anului 
și-au înscris numele pînă acum 25 de. unități.

Dintre acestea se află Combinatul de fibre artificiale 
din cadrul Grupului industrial-chimic de la Brăila, În
treprinderea de defrișări și destufizări, Stafia de sor
tare a minereului, Întreprinderea de cuie, sîrmă și lan
țuri de la Galați, Fabrica de conserve „Zagna Vădeni".

plecarea warășuiiii
CUI EN-LAI

Pe aeroport, Înaintea plecării

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, vicepreședintele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, Ciu "En- 
lai,- care, în fruntea unei dele
gații de partid și guvernamen
tale chineze, a făcut o vizită 
prietenească în țara noastră la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Din delegație au făcut parte 
Ciao I-min, membru supleant 
al C.C. al P.C. Chinez, Ciao 
Guan-hua, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
Tzen Iun-ciuan, ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

Un mare număr de bucu- 
reșteni au salutat cu căldură 
pe solii poporului chinez pe 
drumul de la reședință la 
aeroport. Tovarășii Ciu' En-lai 
și Ion Gheorghe Maurer au 
răspuns, dintr-o mașină des
chisă, ovațiilor și aplauzelor 
locuitorilor orașului.

Pe aerogară sînt arborate 
drapele de stat ale celor două 
țări, iar pe frontispiciu se 
află portretele tovarășilor 
Mao Tze-dun șl Nicolae 
Ceaușescu, Ciu En-lai și Ion 
Gheorghe Maurer. Pe mari 
pancarte este înscrisă în lim
bile română și chineză urarea: 
„Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele român și 
chinez !“

Oaspeții chinezi sînt salutați 
la aeroport de tovarășii

Gheorghe Apostol, Emil Bod
naraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai 
Dalea, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
Aurel Duma, ambasadorul 
României la Pekin, de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului. 
Sînt prezenți conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, 
generali.

De asemenea,- sînt de față 
șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, ziariști

chinezi, români, corespondenți 
permanenți și trimiși speciali 
ai unor agenții de presă și 
ziare din străinătate.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări, în 
timp ce, în semn de salut, ră
sună .21 de salve de artilerie. 
O gardă militară a prezentat 
onorul. Premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze și pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al țării noastre au trecut 
în revistă garda de onoare.

(Continuare in pag. a V-a)

------- TELEGRAMĂ -------
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

în momentul cînd părăsim pămîntul frumoasei dumnea
voastră țări, am onoarea să vă exprim dumneavoastră și 
prin dumneavoastră întregului popor român sincere mulțu
miri. Urez poporului frate român ca sub conducerea Parti
dului Comunist Român și a guvernului român să obțină noi 
și tot mai mari succese în construcția socialistă.

CIU EN-LAI 
vicepreședinte al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

24 iunie 1966.

• Și colectivul Fabricii de antibiotice din Iași a În
deplinit sarcinile de plan pe primul semestru al anului. 
In primele 6 luni ale acestui an laboranții, chimiștii și 
biologii întreprinderi! au realizat economii peste plan 
In valoare de aproape 400 000 Iei, depășind volumul 
beneficiilor cu circa 2 800 000 lei.

• Direcfia regională de transporturi auto Suceava 
este cea de-a 10-a întreprindere din regiunea Suceava 
care anunță îndeplinirea, înainte de termen, a planului 
semestrial la producția globală și marfă.

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a tovarășului Piotr Jaroszewicz
Vineri, 24 iunie 1966, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului . Comu
nist Român, și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, , al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, au primit 
pe tovarășul Piotr Jaroszewicz, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, vi
cepreședinte al Consiliului de

Miniștri al R;P. Polone, actua
lul președinte al Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La primire a participat to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv aL C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentant perma
nent al Republicii Socialiste 
România în Comitetul Execu
tiv al C.A.E.R.

Cu acest prilej a avut- loc 
o convorbire cordială.

în vederea constituirii 
Consiliului Național al Or
ganizației pionierilor din 
Republica Socialistă Româ
nia, vineri 24 iunie, a 
ivut loc la Casa Universi
tarilor din Capitală prima 
ședință a Comisiei de pre
gătire.

Componența Comisiei de 
pregătire este următoarea : 
Nicolae Andrei — profesor 
— directorul Liceului „Nico
lae Bălcescu“ din Craiova ; 
Constantin Arsene — „în
vățător emerit“, din orașul 
Pitești, regiunea Argeș; 
Scaterina Albu— Secretară 
a Comitetului regional 
U.T.C. Cluj ; Vasile Balo- 
escu — Inspector la Secția 
de învățămînt a orașului 
București ; Vladimir Bote- 
zatu — profesor, din orașul 
Buzău, regiunea Ploiești; 
Panel Bodran — Inspector

(Continuare în pag. a W.a)
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CENEIIALUL NE WIN,
Președintele Consiliului

Vineri dimineața a sosit în 
București președintele Consi
liului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, generalul Ne Win, 
care, împreună cu soția, face 
o vizită în țara noastră, la 
invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica.

înaltul oaspete este însoțit 
de comandor Taung Tin, 
membru al Consiliului Revo
luționar, ministrul minelor, 
colonel Maung Shwe, membru 
al Consiliului Revoluționar, 
ministrul industriei și muncii,

-> Uniunii Birmane
colonel Than Sein, membru al 
Consiliului Revoluționar, mi
nistrul transporturilor șl 
comunicațiilor, U Ba Saw, am
basadorul Uniunii Birmane la 
București, doamna Khin May 
Aye, colonel Ko Ko, secretarul 
Consiliului Revoluționar, U 
Ohn Khin, secretar executiv 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne, colonel Maung Maung 
Kha, secretar al Ministerului 
Industriei,. și de alte persoane 
oficiale.

în . întîmpinarea , înaltului 
oaspete, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau președintele

Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, cu soția, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, vicepre
ședintele Consiliului de Stat, 
Uie Murgulescu, cu soția, Io- 
sif Banc și Petre Blajovici, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob-

((Sontinuare tn pag. a V-a)

In-timpul convorbirilor oticiale

A

începerea convorbirilor

— CONFERINȚA — 

NAȚIONALĂ A FEMEILOR
La discuțiile care au urmat 

rapoartelor prezentate în șe
dința de ieri a Conferinței 
Naționale a Femeilor au parti
cipat numeroase delegate. 
Muncitoarele, țărăncile, inte
lectualele, gospodinele, acti
vistele mișcării de femei, care 
au urcat la tribună au înfă
țișat în cuvîntul lor un amplu 
tablou al activității desfășu
rate de organizațiile de femei 
din întreaga țară, al impor
tantei contribuții aduse de 
femei în viața economică, so
cială și culturală a țării. Un 
loc important au ocupat pro
blemele legate de munca fe
meilor în industrie și agricul
tură, de aportul femeii la în
tărirea familiei, celulă de bază

a societății noastre, la educa
rea copiilor.

Participantele la discuții au 
subliniat însemnătatea cuvîn-

DISCUȚII 
PE MARGINEA 
RAPOARTELOR

tării rostite la Conferință de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, arătînd că ea 
constituie un prețios, izvor de 
învățăminte, un însuflețitor

îndemn pentru sporirea con
tribuției femeilor la obținerea 
de noi succese în dezvoltarea 
economiei și culturii, în întă
rirea familiei și în creșterea 
copiilor.

Despre participarea activă 
a femeilor la dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale au 
vorbit Dumitra Antonie, bobi
natoare la Uzinele „Electro- 
putere“ Craiova, Lina Ciobanu, 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid „1 Mai“, 
București, Minodora Murgu, 
ingineră la Combinatul chimic 
din Orașul Victoria și altele. 
Ele au arătat că femeile aduc, 
în colectivele unde lucrează,

(Gontlnuare tn pag. a ll-a)

Vineri după-amiază, la Pa
latul Consiliului de Stat au 
început convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Chivu Stoica, și 
președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birma
ne, generalul Ne Win.

La convorbiri, din partea 
română au participat — Ale
xandru Bîrlădeanu, prim-vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Uie Murgulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Gheorghe Po
pescu, ambasadorul Republi-

cii Socialiste România în U- 
niunea Birmană.

Din partea birmană au par
ticipat — comandor Thaung 
Tin, membru al Consiliului 
Revoluționar, ministrul mine
lor, colonel Maung Shwe, 
membru al Consiliului Revo
luționar, ministrul industriei 
și muncii, colonel Than Sein, 
membru al Consiliului Revo
luționar, ministrul transportu
rilor și comunicațiilor, U 
Ba Saw, ambasadorul Uniunii 
Birmane în Republica Socia
listă România, colonel Ko Ko, 
secretarul Consiliului Revolu
ționar, U Ohn Khin, secretar 
executiv al Ministerului Afa
cerilor Externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Recepție
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și 
soția, au oferit vineri seara o 
recepție în saloanele Palatu
lui Consiliului de Stat, cu

prilejul vizitei de stat în Re
publica Socialistă România a 
Excelenței Sale generalul Ne 
Win, președintele Consiliului

(Continuare în pag. a 'V-a)



CONFERINȚA NAȚIONALA
A FEMEILOR

(Urmate din pag. I) 

o substanțială contribuție la 
creșterea producției, a pro
ductivității muncii, la redu
cerea prețului de cost și îm
bunătățirea continuă a calită
ții produselor.

Vorbitoarele au subliniat că 
femeile care lucrează în in
dustrie își sporesc necontenit 
bagajul de cunoștințe tehnice 
și de cultură generală, fapt ce 
se reflectă în stăpînirea com
petentă a mașinilor moderne, 
a proceselor tehnologice avan
sate. Astfel la Uzina „Electro
nica“ din București, din cele 
2 620 femei, circa 1 000 au 
absolvit sau frecventează școli 
medii și superioare. Totodată, 
delegatele din unități indus
triale au arătat că ridicarea 
calificării, specializarea femei
lor, și, în general, perfecțio
narea profesională trebuie să 
stea mai mult zn atenția co
mitetelor sindicale, a comi
siilor femeilor. O deosebită 
grijă manifestă femeile din 
fabrici și uzine față de spo
rirea continuă a calității pro
duselor, față de lărgirea gamei 
de sortimente, solicitate de 
consumatori.

In viața satelor noastre, în 
munca pentru dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a 
agriculturii, femeile ocupă 
un loc important. Despre 
aceasta au vorbit Eugenia 
Periau, președinta cooperati
vei agricole de producție Te- 
remia, regiunea Banat, Petra 
Penciu, brigadieră la coopera
tiva agricolă Vărăști, regiunea 
București, Maria Topană, pre
ședinta comisiei femeilor din 
C.A.P. Bălăceanu, regiunea 
București. Vorbitoarele, au 
împărtășit din experiența do- 
bîndită de femeile care mun
cesc în sectoarele zootehnic și 
legumicol din cooperativele 
agricole.

In consiliul de conducere al 
cooperativei noastre — a spus 
Gherghina Cojocaru, preșe
dinta cooperativei agricole 
„1 Mai“ din comuna Cuza 
Vodă, regiunea București — 
au fost alese 7 femei, iar din
tre cei 12 șefi de echipă, 9 sînt 
femei, care se remarcă prin 
activitatea lor. In schimb 
Constanța Ciontu, președinta 
comitetului regional Oltenia 
al femeilor, a arătat că în 
această regiune, există o sin
gură femeie președintă de coo
perativă agricolă de producție, 
iar în funcția de vicepreședinte 
sînt doar 49 de femei, cifră, 
de asemenea, nesatisfăcătoare.

Tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a rele
vat munca rodnică a celor 
5 400 000 țărănci cooperatoare 
pentru dezvoltarea cooperati
velor și sporirea producției 
agricole.

Infățișînd acțiunile între
prinse de U.N.C.A.P. pentru 

SUB BOLTA DE NEON-

MILIOANE
DE FEMEI
AU CUVÎNTUL !

Pentru un privitor, înfățișa
rea pe care a îmbrăcat-o* 
marea sală a Palatului — zi
lele acestea — a avut un far
mec pitoresc. Cîteva mii de 
femei, de toate vîrstele și pro
fesiunile, multe purtînd tradi
ționale costume populare la 
care s-au adăugat strălucirea 
exotică a veștmintelor invita
telor din Orientul îndepărtat 
și Africa au împodobit, au dat 
tinerețe, sălii boltite de neon. 
Dar ceea ce a atras mai mult 
atenția a fost certitudinea 
netă că miile de participante 
alcătuiesc un singur tot. Și 
această unitate a dat armonie 
în atitudini, un echilibru no
bil. Fețele, mișcările sînt 
calme și senine. Ceea ce leagă 
intre ele pe reprezentantele 
milioanelor de femei din țara 
noastră, delegate la cea de a 
IlI-a Conferință Națională a 
Femeilor, dintre care cele mai 
multe nu s-au văzut niciodată, 
este dragostea și încrederea : 
dragostea pentru Partidul Co
munist Român și pentru patria 
noastră socialistă, încrederea 
lucidă și conștientă în anii tot 
mai luminoși ce vor veni, sen
timentul răspunderii ce le a- 
nimă în vasta muncă de de- 
săvîrșire a construcției socia
lismului. Delegatele ovaționea
ză salutul rostit de secretarul 
general al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Sînt 
clipe care nu se pot uita. Pre
țuirea, grija și încrederea pe 
care partidul le acordă milioa
nelor de femei, înalta aprecie
re a muncii lor și-au găsit 
oglindirea și în salutul ce a 
fost adresat conferinței.

Dragostea de care se bucură 
femeia cetățeană, femeia 
mamă în patria noastră este 
puntea cate leagă gîndul de 
fapte faptele sînt înscrise 
în mar da carte de aur a vic

înfăptuirea programului de 
dezvoltare intensivă și multi
laterală a agriculturii, stabilit 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., vorbitorul și-a expri
mat convingerea că țărăncile, 
inginerele, tehnicienele din 
agricultură vor contribui prin- 
tr-o muncă susținută la conti
nua întărire a cooperativelor, 
la înflorirea satelor.

Este justă, a spus președin
tele U.N.C.A.P., critica refe
ritoare la promovarea încă 
nesatisfăcătoare a femeilor în 
funcții de răspundere în agri
cultura cooperatistă. Este ne
cesară mai multă preocupare 
pentru atragerea unui număr* 
mare de femei care să lucreze 
în sectoarele creșterii anima
lelor, păsărilor, viermilor de 
mătase, legumicol. In această; 
direcție, cît și în antrenarea 
unui număr mai mare de 
femei la diferite forme de 
pregătire profesională, consi
liile de conducere ale coope
rativelor vor colabora strîns 
cu comitetele și comisiile 
femeilor.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, a spus Ion Preoteasa, 
secretar al U.G.S.R., apreciază 
în mod deosebit aportul pe 
care-1 aduc femeile în rezol
varea multiplelor sarcini ce 
stau în fața sindicatelor. Cele 
aproape 170 000 de femei alese 
în organele sindicale sînt o 
vie mărturie a atragerii lor în 
sfera largă a muncii obștești 
organizată de sindicate, unde 
colaborarea dintre acestea și 
comitetele de femei devine nu 
numai utilă dar și necesară.

Vorbitorul s-a referit în 
continuare la o serie de dome
nii în care această colaborare 
se impune a fi îmbunătățită. 
Astfel va trebui să se militeze 
cu mai multă perseverență pen
tru combaterea unor manifes
tări de neîncredere și subapre
ciere a muncii femeilor cît și 
împotriva tendințelor de tra
tare ușuratecă a legăturilor 
familiale. în organizarea pro
cesului de producție, sindica
tele împreună cu comisiile de 
femei vor veghea asupra res
pectării legislației cu privire 
la ocrotirea femeii, avîndu-se 
în vedere că ele sînt totodată 
mame și soții, calitate în care 
au importante răspunderi față 
de societate.

Maria Brănișteanu, preșe
dinta Comitetului orășenesc al 
femeilor Petroșeni, Valentina 
Negriei, președinta Comitetului 
orășenesc al femeilor Constan
ța, și alte delegate s-au ocupat 
în . cuvîntul lor de contribuția 
femeilor la gospodărirea și 
continua înfrumusețare a ora
șelor și satelor.

Prin hărnicia și aptitudinile 
lor gospodărești, femeile au 
obținut în ultimii ani rezul
tate frumoase în păstrarea și 
îngrijirea locuințelor, a con
strucțiilor social-culturale, în 
extinderea și amenajarea spa
țiilor verzi, plantarea de flori 
și arbori și în alte acțiuni gos

toriilor obținute de întregul 
nostru popor. Chiar prezentate 
succint faptele sînt elocvente: 
peste 35 000 de femei (din cele 
1 000 000 care lucrează în eco
nomie) poartă steluța de frun
taș în întrecerea socialistă, 
peste 340 000 de femei fac 
parte din „armata" puternică 
a Partidului Comunist Român, 
mii de femei sînt învățători, 
medici, ingineri ete. Femeile 
reprezintă o forță de seamă. 
De zeci de ori acest adevăr a 
fost rostit de la tribuna con
ferinței. Le-au rostit tinere și 
vîrstnice, aducînd cu ele nă
zuințele, succesele, hotărîrea 
de a participa mai activ la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului. Îndărătul cuvinte
lor am trăit senzația netă că 
în decurs de patru ani, care au 
trecut de la precedenta Con
ferință, a fost străbătut un 
drum lung, un drum presărat 
cu victorii, un drum spre înăl
țarea conștiinței, a demnității, 
a culturii, a cuceririi acelei 
egalități „în fapt“.

îndărătul filelor raportului 
am simțit activitatea imensă 
dîrză, modestă și inimoaosă a 
milioanelor de femei din fa
brici și de pe timpuri, din la
boratoare și spitale, din insti
tuții științifice, a milioanelor 
de mame și soții. Nouă, scrii
torilor, ne revine răspunderea 
de a cunoaște mai bine sufle
tul, munca și viața femeilor, 
de a le înfățișa în pagini ins
pirate. Să cîntăm înfăptuirile 
pe cele mai sensibile coarde 
ale lirei noastre. Femeile se 
află cu întregul popor pe dru
mul minunat pe care-l străba
te țara spre culmile cele mai 
înalte ale progresului și civi
lizației.

LETIȚIA PAPU 

podărești. Vorbitoarele au 
amintit o serie de inițiative 
întreprinse în această direcție, 
în strînsă colaborare cu sfatu
rile populare. In localitățile 
Văii Jiului, unde peste 500 
femei sînt distinse cu insigna 
de fruntașe în întrecerea pa
triotică, au fost obținute re
zultate bune prin organizarea 
de convorbiri și conferințe cu 
locatarii pe teme privind în
treținerea și folosirea locuin
țelor.

Cele aproape 70 000 de femei 
din Constanța aduc o însem
nată contribuție la înfrumuse
țarea orașului. în această 
primăvară, femeile au luat 
parte la plantarea a peste un 
milion de fire de flori, peste 
zece mii arbori și arbuști, la 
amenajarea de noi parcuri și 
zone verzi, la împodobirea fa
lezelor.

Referindu-se la unele lipsuri 
în ceea ce privește organi
zarea spațiilor de joacă pentru 
copii, vorbitoarele au propus 
ca la proiectarea și amena
jarea acestora, sfaturile popu
lare să consulte și să antre
neze într-o mai mare măsură 
comitetele și comisiile femei
lor.

Au fost făcute propuneri 
pentru realizarea mai multor 
filme documentare pe teme 
referitoare la întreținerea și 
păstrarea locuințelor.

O atenție deosebită au acor
dat multe delegate și invitate 
problemelor legate de conso
lidarea și întărirea familiei, 
de creșterea și educarea co
piilor. Consolidarea familiei — 
au subliniat ele — nu este 
numai o problemă a celor doi 
soți ; ea interesează întreaga 
societate.

Socialismul a creat femeilor 
condiții pentru a-și putea 
pune în valoare întreaga ca
pacitate de muncă. Femeile au 
menirea, de o deosebită fru
musețe și noblețe, de a educa 
tînăra generație, au arătat 
Eleonora Mărculescu, pre
ședinta Comitetului regional 
al femeilor Galați, Elisabeta 
Moszorjak, muncitoare la Fa
brica de încălțăminte „Crișul“ 
Oradea, și alte vorbitoare.

Poporul nostru a acordat 
mamei o înaltă cinstire, oglin
dită încă din timpuri străvechi 
în tezaurul folclorului româ
nesc, ca și în nenumărate pa
gini de literatură și opere de 
artă. Cu atît mai mult este 
prețuită femeia-mamă astăzi, 
cînd misiunea ei a căpătat o 
semnificație superioară.

Mina Agiu, veche militantă 
a mișcării muncitorești, după 
ce a vorbit despre condițiile 
grele în care munceau și tră
iau femeile în trecut, a ară
tat : însutită este astăzi bucu
ria de a crește copiii patriei 
libere, cînd la dispoziția pă
rinților și a copiilor se află 
condiții atît de favorabile.

Un accent deosebit au pus 
numeroase vorbitoare pe ne
cesitatea unei colaborări mai 
strînse între școală și familie. 
Totodată, a fost subliniată ne-

In timpul lucrărilor Gonlerinfel
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Pentru 5 zile Mamaia, 
perla Mării Negre și patria 
„pelicanilor albi“, a deve
nit capitala animației ci
nematografice mondiale.

Locul actorilor l-au luat 
vedetele desenate cu guașă, 
ștorurile de hîrtie, carton, 
lemn sau chiar pietricele. 
Așadar, a început primul 
Festival internațional al 
filmului de animație de la 
Mamaia.

Aseară la Teatrul de vară 
din Mamaia, prof. dr. Mih- 
nea Gheorghiu, vicepre
ședinte al Comitetului de 

cesltatea lărgirii rețelei de 
creșe, cămine, grădinițe.

Ca o problemă de mare în
semnătate socială a fost con
siderat numărul mare de în
treruperi repetate de sarcină. 
Este de datoria noastră, a me
dicilor — au arătat Constanța 
Gușiță, medic din Suceava, E- 
milia Manta, medic din Mara
mureș, — să lămurim tinerele 
căsătorite cu privire la reper
cusiunile negative ale întreru
perii sarcinii asupra sănătății. 
S-a cerut totodată îmbunătăți
rea legislației în această pri
vință.

Practica socială — menționa 
Florica Andrei, judecătoare la 
Tribunalul Suprem — demon
strează că în familiile unite, cu 
relații armonioase între soți, 
cresc copii sănătoși, energici, 
cu dragoste de viață. Multe 
vorbitoare s-au ridicat împo
triva ușurinței cu care se des
fac căsătoriile. Divorțul, așa 
cum s-a arătat, are grave im
plicații sociale, consecințe ne
gative în primul rînd asupra 
educării copiilor. Recoman- 
dîndu-se mai multă exigență 
instanțelor judecătorești în 
această privință și îmbunătă
țirea unor prevederi legale 
prea îngăduitoare față de ati
tudinea de desconsiderare a 
familiei și a educației copiilor, 
s-a menționat îndatorirea co
mitetelor și comisiilor de fe
mei, a celorlalte foruri com
petente, de a desfășura o mai 
intensă și mai diferențiată ac
tivitate cultural-educativă în
dreptată spre consolidarea fa
miliei.

Pentru femei are o mare im
portanță ușurarea muncii cas
nice șl buna deservire în uni
tățile comerciale, au arătat 
mai multe vorbitoare, printre 
care Elena Mușat, responsa
bilă de magazin la Ploiești. 
Dezvoltarea producției de 
aparate și utilaje gospodărești, 
de prefabricate culinare, ex
tinderea și perfecționarea 
sistemului de deservire publi
că vor crea condiții mai bune 
pentru participarea femeilor 
la viața obștească. S-a propus 
ca la proiectarea cartierelor 
noi, să se aibă grijă și de con
struirea de grupuri sociale, 
cuprinzînd diferite servicii de 
deservire care să înlesnească 
munca femeilor.

Referindu-se la colaborarea 
U.T.C. cu comitetele și comi
siile de femei. Floarea Ispas, 
secretară a C.C. al U.T.C., a 
subliniat, între altele, preocu
parea organizațiilor U.T.C. în 
vederea educării tinerelor, a 
cultivării la acestea de con
vinsuri sănătoase despre rolul 
social al familiei. Vom ajuta 
tinerele — a spus vorbitoarea 
— să înțeleagă răspunderea ce 
le revine în familie pentru 
echilibrul și statornicia cămi
nelor, îndatorirea socială de a 
fi soții devotate, de a consi
dera o menire importantă 
creșterea și educarea copiilor, 
viitorul țării.

Una din problemele discu
tate a fost activitatea politică

Pelicanul alb ' bb

Animația
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Stat pentru Cultură și Artă 
a declarat deschisă această 
competiție cinematografică.

Juriul Festivalului e com
pus din : Bruno Bozzetto 
(Italia), Valentin Gheorghiu 
(România), Paul Grimault 
(Franța), John Hubley 
(S.U.A.), Ivan Ivanov — 
Vano (U.R.S.S.), Ion Po- 
pescu Gopo (România), Du- 
șan Vukotic (Iugoslavia). El 
va decerna prin vot secret 
5 premii speciale rezervîn- 
du-și dreptul de a acorda 
și alte premii, mențiuni și 
diplome. 

și cultural-educativă în rîn- 
dul femeilor. Numeroase vor
bitoare au relevat necesitatea 
ca, pe baza analizei mai pro
funde a realităților din fieca
re localitate și din viața fie
cărui colectiv de muncă, a 
consultării maselor largi, să 
fie inițiate și organizate ac
țiuni care să răspundă intere
sului femeilor, să le fie de fo
los în muncă, în viața de fie
care zi. Așa cum remarcau 
Tamara Dobrin, prorector al 
Universității din București, 
prof. univ. Elena Jeanrenaud, 
președinta Comitetului regio
nal al femeilor Iași, Maria 
Rădăvoi, președinta Comite
tului regional al femeilor Ba
cău, Elise Schorwerth, direc
toarea căminului cultural din 
Tîrnăvioara, raionul Mediaș, 
și alte vorbitoare, comitetele 
și comisiile femeilor trebuie 
să vină în întîmpinarea cerin
țelor și necesităților diferite
lor categorii de femei, organi- 
zînd manifestări culturale di
ferențiate în raport cu nivelul 
de pregătire și cu preocupă
rile lor.

Din dezbateri a reieșit înda
torirea comitetelor și comisii
lor femeilor de a răspunde în 
mai mare măsură interesului 
maselor largi ale femeilor pen
tru cunoașterea și aprofunda
rea politicii partidului nostru 
și în special a problemelor 
importante ce se desprind din 
documentele celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

In cadrul muncii educative 
desfășurate în rîndul femeilor 
— au arătat Parasehiva Du
mitru, învățătoare în comuna 
Ungureni, regiunea Argeș, 
Suzana Galpal, vicepreședintă 
a Sfatului popular al regiunii 
Mureș Autonomă-Maghiară, și 
multe alte vorbitoare — o im
portanță deosebită o are și 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice, pentru formarea con
cepției înaintate despre lume 
și viață, combaterea prejude
căților, a vederilor înapoiate.

A fost relevată experiența 
pozitivă dobîndită de comite
tele femeilor în organizarea 
unor manifestări care au con
tribuit la cultivarea senti
mentului patriotic.

Creșterea nivelului cultural 
al femeilor impune și dezvol
tarea în permanență a mij
loacelor și formelor activității 
culturale. Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
s-a ocupat în cuvîntul său de 
experiența valoroasă obținută 
de C.S.C.A., în colaborare cu 
comitetele femeilor, îndeosebi 
în organizarea lectoratelor. El 
a relevat totodată și unele ne
ajunsuri în ceea ce privește 
educația cultural-artistică a 
femeilor. Pe lîngă inițiative 
demne de laudă — întîlniri cu 
oameni de artă și cultură, 
mese rotunde, conferințe, sim
pozioane, colocvii — se mai 
manifestă totuși un oarecare 
formalism, o insuficientă 
preocupare pentru diferenție
rea manifestărilor. Vorbitorul 
a subliniat îndatorirea corni-
tetelor de cultură și artă de a 
întări conlucrarea cu comite
tele femeilor

Relevînd condițiile deosebi
te de care se bucură în patria 
noastră femeile intelectuale, 
indiferent de naționalitate, 
acad. Raluca Ripan, președin
ta filialei din Cluj a Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia, poeta Ana Tăușan, ar
tista emerită Eva Trenka (de 
la Opera Maghiară din Cluj), 
Elena Leuștean Popescu, 
maestră emerită a sportului, 
Pop Simion, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, au scos în 
evidență marile răspunderi ce 
revin creatorilor de valori spi
rituale în formarea viitorilor 
specialiști, în dezvoltarea în- 
vățămîntului, științei, artei, 
culturii, sportului.

De Ia tribuna Conferinței, 
au adus salutul organizațiilor 
pe care le reprezintă, oaspete
le sosite de peste hotare: 
Rosa Jasovich-Pantaleon, se
cretară generală a Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor, Elena Prosvetova, 
membră a Prezidiului Comi
tetului Femeilor Sovietice, 
Yang Yun-yu, secretară a Fe
derației Naționale a Femeilor 
din Republica Populară Chi
neză, Feconda Marinelli, de
legată a Uniunii Femeilor Ita
liene, Diop Caroline, secreta
ră generală adjunctă a Con
ferinței Femeilor Africane, 
Rada Todorova, președinta 
Comitetului Femeilor din R.P. 
Bulgaria, Krystyna Gromko
va, secretară a Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P.

După cum se știe, Festi
valul internațional de la 
Mamaia se desfășoară pa
ralel cu cel de la Annecy 
(Franța), fiind singurele 
din lume care se bucură de 
girul A.S.I.F.A. (Asociația 
Internațională a Filmului 
de Animație). D-l Pierre 
Barbin — secretarul gene
ral al A.S.I.F.A. amintea 
ieri că „România a preluat 
ștafeta“ și că „Mamaia va 
fi noul punct de atracție al 
tuturor acelora pentru care 
filmul de animație e însuși 
rațiunea de a trăi, precum 
și forma cea mai pregnantă 
pentru a se exprima cine
matografic".

Aseară au intrat în com
petiție 11 din cele 99 de 
filme care își dispută con
sacrarea „Pelicanului alb", 
sub a cărui zodie se înscrie 
și Festivalul internațional 
al filmului de animație.

Nouă din filmele ce au

Polonă, Dembele Dicko Tata, 
membră a Comisiei Sociale a 
Femeilor din Republica Mali, 
Eva Palmer, președinta Uniu
nii de Stînga a Femeilor Sue
deze, Irmgard Dittmann, pre
ședinta Comisiei de revizie a 
prezidiului Uniunii Democrate 
a Femeilor din R. D. Germană, 
Fritzi Lustman, membră a 
Secretariatului Uniunii Demo
crate a Femeilor din Austria, 
Bozena Heleckova, membră a 
Comitetului Femeilor Ceho
slovace, Dr. Aiurza Targon, 
membră a prezidiului Comite
tului Executiv al Femeilor 
Mongole, Laila Agrama, repre
zentanta Federației Generale 
a Femeilor Arabe, Nada No- 
vak, președinta Conferinței 
pentru activitate socială a Fe
meilor din Bosnia și Herțego- 
vina, Aouachria Neftaha, 
membră a Uniunii Progresis
te a Femeilor Marocane, Le- 
Thi Xuyen, vicepreședinta U- 
niunii Femeilor Vietnameze, 
Janinne Michel, membră a 
Secretariatului Național al U- 
niunii Femeilor Franceze, 
Annette Lange, învățătoare, 
delegată a femeilor din R. F. 
Germană, Lonti Gyorgyne, 
membră a Comitetului Execu
tiv al Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Ungară, 
Ana Alanso, delegata femeilor 
spaniole, Gioi Gîm-Za, vice
președintă a Comitetului Cen
tral al Uniunii Femeilor din 
R.P.D. Coreeană, Ester Brinch, 
președinta Federației Femeilor 
Daneze, Vimla Farooqui, se
cretara Federației Naționale a 
Femeilor Indiene, Hamako- 
Mațuzaki, membră a Comite
tului Executiv al Federației 
Organizațiilor Femeilor Japo
neze, Thalia Kolyva, pre
ședinta Uniunii Panelenice a 
femeilor, Anna Maria Lopez, 
membră în conducerea mișcă
rii democratice a femeilor por
tugheze, Abdessemed Rabia, 
membră a Uniunii Naționale a 
Femeilor Algeriene, Siiri Leh- 
monen, președintă a Uniunii 
Democrate a Femeilor din 
Finlanda, Ivonne Tolman, 
președinta Federației Interna
ționale a Femeilor de carieră 
juridică, Anita Turlet, secre
tară adjunctă a Uniunii Fe
meilor din Guadelupa, Agathi 
Kristoudalidou, membră în 
Consiliul General al Federației 
pancipriote a organizațiilor de 
femei din Cipru, May Byrne, 
membră în Adunarea Națio
nală a Femeilor din Anglia, 
Martha de Tamayo, vicepre
ședinta Uniunii Naționale a 
Femeilor Mexicane, Maria Ce- 
lia Bidon Chanal, membră a 
Secretariatului Național al U- 
niunii Femeilor din Argentina, 
Cisse-Jeanne Martin, repre
zentanta secției'* feminine a
Partidului Democrat din Gui
neea, membră a Biroului Fe
deral din Kîndia — secretară 
generală a Conferinței Femei
lor Africane.

Aplaudate cu însuflețire de 
asistență, oaspetele au înfăți
șat aspecte ale activității fe
meilor din țările lor, s-au re
ferit la acțiunile femeilor din 
lumea întreagă pentru drep
turi și libertăți democratice, la 
probleme ale solidarității fe
meilor în lupta împotriva ac
țiunilor agresive ale imperia
lismului, pentru pace și pro
gres social, pentru fericirea 
copiilor, și-au manifestat spri
jinul față de lupta eroică a 
femeilor vietnameze, a între
gului popor vietnamez. Dele
gatele organizațiilor din alte 
țări au urat succes lucrărilor 
Conferinței Naționale a Fe
meilor, noi realizări în activi
tatea desfășurată de mișcarea 
femeilor din țara noastră.

în cursul ședinței de vineri 
seara a Conferinței au mai 
luat cuvîntul Șerban Tudorița, 
muncitoare la Combinatul avi- 
col-Brăila, și Mia Groza, vice
președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor.

Daruri oferite 
de delegațiile 

străine
Reprezentantele organizații

lor feminine de peste hotare, 
participante la lucrări, au o- 
ferit Prezidiului Conferinței 
daruri din partea organizații
lor pe care le reprezintă.

Tovarășa Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, a mulțumit călduros, 
oaspetelor pentru darurile o- 
ferite.

(Agerpres)

rulat aseară sînt în pre
mieră mondială.

Dintre acestea s-au re
marcat filmele: „înguste 
sînt vasele“, realizat de 
francezii Laure Garcin și 
Henry Gruel (inspirat de 
poemul Amers al poetului 
Saint - John Perse), 
„Porcul muzical“ (produc
ție iugoslavă, regia Zlatlco 
Grgik, o poveste amuzantă 
care pleacă de la o temă 
tragică: soarta artistului 
neînțeles), „Un nas“ (al 
americanului Nordi Gerstei, 
inspirat după cunoscutul 
text gogolian), „Fereastra“ 
(un film-poem semnat de 
regizorul sovietic Boris 
Stepanski), satira poloneză 
„Poziția“ (regia Edward 
Sturlis), o sarcastică pre
zentare a servilismului. Nu 
putem omite excelentul 
debut românesc în Festival 
prin tînărul regizor Virgil 
Mocanu, care în „Basm" a

ZIUA GRĂNICERILOR

Soldatul grănicer Alexandru Filer de veghe la hotarul țării

PICHETUL
DE LA

DUNĂRE
'Atunci cînd pretutindeni pe 

pămîntul țării se săvîrșesc 
acte de muncă, de viață, cînd 
furnalele și oțelăriile își re
varsă într-o continuă incan
descență metalul, cînd sus pe 
Argeș ori la Porțile de Fier 
constructorii montează turbi
nele, înalță baraje, cînd în fa
brici și uzine se produc bu
nurile materiale iar pe nesfâr
șitele pămînturi se leagănă 
holdele, cînd în sălile lumi
noase de clasă, în amfiteatre 
sau laboratoare tinerii pătrund 
tainele cunoașterii, cînd sa- 
vanții întîrzie asupra legilor 
științei care guvernează lu
mea, atunci cînd, prin munca 
lui, întregul popor este angre
nat pe marele șantier al con
strucției socialiste, cinstind și 
opărind pămîntul țării și bo
gățiile ei, cuceririle poporului, 
grănicerul sta de strajă la 
hotarele patriei dragi. Înnoro
iat sau bătut de vînturi, de 
ger și de ploaie, cu obrajii ru
meniți de arșițele amiezilor, 
oșteanul de pe graniță e me
reu cu mintea trează, cu 
ochii aprinși de flacăra înaltei 
sale misiuni. Forța și dîrza lui 
încordare își trag parcă seva 
din trupul țării, din munții, 
din adîncurile și din șesurile 
lui. Băieții aceia mlădioși, cu 
inima voinică, veghează în- 
tr-una, neobosiți, patrulînd pe 
hotar de la o bornă la alta, 
închegînd acea stavilă de ne
trecut.

...Ne aflăm într-un pichet, 
undeva aproape de malul Du
nării. Comandantul, locotenen
tul major Marin Chiriș, ne 
prezintă subunitatea de grăni
ceri. Facem cunoștință cu cei 
mai buni băieți. Cu Pîrvu Va
sile, Ion Pop, Nicolae Ștefă- 
nuți, Petru Marocico, Ion Sla- 
vu, Petru Neculcea și alții. 
Toți sînt uteciști și militari de 
frunte. Un buchet de tineri 
destoinici pentru care cuvîn
tul patrie înseamnă totul, pen
tru care anii de grănicerle au 
însemnat ani de școală. Un 
mănunchi de tineri, care prin 
locul lor de baștină — aici 
s-au întîlnit gălățeni cu cri- 
șeneni, olteni cu clujeni, ieșeni 
și suceveni cu brașoveni — 
compun, într-un fel, chipul 
țării. Biografia, aproape a fie
căruia dintre ei, s-a împlinit 
cu fapte de merit de care atît 
ei cît și cei care i-au cunoscut 
și cu care au „cătănit" își vor 
aminti întotdeauna cu emoție. 
Am auzit despre dovezi de 
perspicacitate și inteligență, 
agilitate și putere de inves
tigație. Și atunci cînd vezi 

I că asemenea atribute se află 
I în chipul moral al tînărului 
• țăran cooperator de pe melea-

adus pe ecran eroii clasici 
ai basmului românesc.

Programul Festivalului e 
foarte încărcat. Aici la 
Mamaia domnește atmosfe
ra febrilă a marilor compe
tiții cinematografice inter
naționale, vizionările au loc 
dimineața și seara (la 
Teatrul de vară din Mamaia 
și la cinematograful Re
publica din Constanța) în
trerupt doar de conferințele 
de presă și rodnicele discu
ții de lucru dintre cineaști.

In relatările noastre vii
toare vom reveni cu amă
nunte asupra importantei 
competiții care, după pă
rerea celor mai marcanți 
realizatori, va trebui să 
confirme că animația tinde 
să devină din a șaptea artă 
bis, cum e socotită acum, o 
a opta artă cu drepturi 
depline.

TUDOR STANESCU 
ATANASIE TOMA 

gurile clujene sau de aiurea, 
lucrul acesta impresionează cu 
atît mai mult.

— Avem un flăcău cu car« 
merită să stați de vorbă și să 
scrieți despre el. Nu de multi 
într-o aplicație, a prins „in* 
fractorul" — ne spune maio
rul Filică Zăinescu, secretarul 
comitetului de partid al unită
ții de grăniceri.

— E vorba de soldatul 
'Alexandru Filer, completează 
comandantul pichetului. Dar 
acum, e de pază.

Intr-un „Gaz" ajungem la 
sentinela de pe malul fluviu
lui. In post, lîngă gheretă, îl 
găsim pe tînărul Alexandru 
Filer, un băiat înalt, bine fă
cut, cu umeri lăți. E o fire 
dezghețată, prietenoasă. Ofi
țerii îl invită să ne povesteas
că despre acțiunea de reținere 
a „infractorului". Modest, el 
ezită. Aflăm însă, alte lucruri: 
că la început i-ar fi plăcut să 
facă armata la marină dar că 
acum nu-și închipuie că e mai 
frumos nicăieri ca la grăni
ceri. „Lasă că tot pe apă ești 
și aici“, îl liniștește coman
dantul. Și așa, din una în alta, 
a început singur să ne poves
tească într-o moldovenească 
(e de prin părțile Bujorului) 
savuroasă, care dădea multă 
culoare spuselor lui.

— Eram într-un exercițiu 
tactic. Mă uitam cu binoclul 
spre ostrovul din mijlocul 
Dunării, cînd la un moment 
dat aud un zgomot în pădure, 
în spatele meu. Ce să. fie 7 Mă 
întorc repede și rămîn neclin
tit. Stau și stau doar-doar oi 
mai auzi ceva. Se înserase 
de-a binelea și era . un frig 
mamă, mamă. Ce vrei, martie. 
Intr-un tîrziu numai văd, că 
înaintează, chiar pe mal, prin 
stufărișuri o umbră. „Stai" ! 
îl somez eu. Omul, că nu era 
umbră, s-a lăsat jos și a în
cercat să dispară prin hățișul 
arborilor. Ca într-o fulgerare 
am sărit și i-am tăiat calea, 
forțindu-l să se supună. In 
cîteva clipe a sosit tovarășul 
comandant...

In drum spre pichet am 
aflat, de la însoțitorii noștri, 
amănunte la fel de interesante 
și pline de inedit, povestite 
evident, într-o notă captivan
tă, și despre faptele grănice
rești ale tinerilor Ion Pîrvu 
și Vasile Buliga, care în situa
ții asemănătoare au dovedit 
măiestrie, curaj și prezență de 
spirit. Și dacă pe urmă am 
aflat că toți cei trei oșteni, 
pentru modul cum au știut să 
acționeze în situații dificile, 
complexe, au fost citați pe 
unitate, li s-a acordat insigna 
„Pentru merite grănicerești" 
și au primit o permisie acasă, 
nu ne-am mai mirat deloc.

...In urma noastră, aici la 
hotar de țară, unde se simte 
boarea Dunării, rămîne un 
flăcău înalt, cu ochi scrutători, 
de veghe. Privirea lui e întin
să dintr-un orizont în altul. 
De-a lungul malului alți gră
niceri patrulează fără conte
nire. Se întîlnesc, în acest 
drum al lor, și-și predau șta
fetele care nu însemnează 
altceva decît un scurt raport 
asupra a tot ce s-a întimplat 
în sectoarele lor. Și așa. se pe
trec lucrurile de-a lungul în
tregului hotar al țării. Pe o 
distanță de cîteva mii de km e 
bătătorită o cărare. Este căra
rea grănicerilor. Mi-a venit 
atunci în minte o imagine: 
hot.ar convențional sau natu
ral, el este marcat nu numai 
de această cărare sau de bor
nele kilometrice, ci și de acest 
briu alcătuit din flăcăi, tot 
unul și unul, oameni vii, aflați 
la veghe, care cuprind ființa 
patriei noastre socialiste ca 
un zid de neclintit, de nestră
bătut.

VASILE CĂBULEA
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ntr-un contact nemijlocit 
cu satul, pe instructorul 
raional U.T.C. îl întîlnim 
în cooperativele agricole 
de producție, în G.A.S., 
în școlile generale, par
ticipând alături de ti
neri la dezbaterea sar
cinilor economice ce le re
vin, ajutîndu-i să-și or

ganizeze timpul liber, îndemnîndu-i 
să învețe. Instructorul este omul cu 
vederi largi, plin de pasiune și ini
țiativă, generos și principial, bun 
prieten și tovarăș. Este îndrumătorul 
de fiecare zi al cadrelor U.T.C., al în
tregului tineret din comună.

Cum îndrumă instructorul munca 
activelor U.T.C. pentru ca acestea 
să-și îmbunătățească continuu acti
vitatea, pentru ca organizațiile 
U.T.C. să-și lărgească sfera de pre
ocupări ? Cum își perfecționează sti
lul lui de muncă ? Ce fac pentru pre
gătirea lor politică, ideologică și cul
turală ? Cum sprijină, îndrumă și 
controlează comitetul raional al 
U.T.C. pe instructori ?

La aceste întrebări am căutat să 
aflăm răspuns, în ancheta făcută nu 
de mult, în comunele raionului Gherla, 
regiunea Cluj.

,,Obiectivele și sarcinile noastre sînt clare. Forța orga- 
I nizației noastre este mare, avem un activ puternic, dornic 

să facă totul pentru a-și îndeplini îndatoririle. Problema 
cea mai mare ce se pune în fața noastră este să găsim 

S formele și metodele potrivite pentru înfăptuirea lor, să știm 
| nu numai ce, ci și cum trebuie să facem pentru ca organiza-

ția noastră să-și îndeplinească tot mai bine rolul deosebit 
de important ce-i revine în viața tineretului țării, în viața 
întregii noastre societăți“.

(Din „Raportul Comitetului Central al U.T.C. pre
zentat la Congresul al VIII- lea al U.T.C.").

v ' ■ . J -■< ■■ ■’

RAIDUI
a mow a

■■‘A- •

NOSTR U
yt-.;

in uliii iciiviiiUI
V/Unu\UA

ț'G'^3

întotdeauna alături de ti
neri, cu un zlmbet, cu un 
sfat, cu un îndemn — in
structorul U.T.C. este perma
nent in mijlocul cooperato

rilor

Foto t N. ST FLORI AN

mărașu, se pusese proble
ma stimulării tinerilor 
fruntași din cooperativă. 
Desigur, ei au fost citați în 
adunările organizațiilor 
U.T.C., au fost popularizați 
în programele brigăzii ar
tistice. Dar, membrii comi
tetului U.T.C. se gîndeau și 
la un alt fel de stimulent. 
„Să organizăm cu ei o ex
cursie“ — propuse unul din 
membrii comitetului. Ideea 
excursiei a fost susținută și 
de tovarășul VASILE 
TRIF.

— Ar fi interesantă, cred, 
o excursie la Bobîlna. Ti
nerii au citit despre răscoa
la de la Bobîlna, dar pu
țini au avut prilejul să vi
ziteze aceste locuri legate 
de trecutul de luptă al po
porului.

Propunerea a fost accep
tată de conducerea coope
rativei agricole. Și, într-o 
duminică dimineață, 35 de 
tineri țărani cooperatori 
din Cămărașu au pornit cu 
camionul cooperativei spre 
Dej și Bobîlna. A fost o 
excursie plăcută, Interesan
tă, plină de învățăminte și 
a avut un larg ecou în sat. 
Mulți uteciști și-au expri
mat dorința de a participa 
la asemenea excursii. Iată 
de ce, comitetul U.T.C. și-a 
prevăzut să organizeze, în 
lunile viitoare și alte ex
cursii ți drumeții.

Munca de Instructor, este, 
prin excelență, o muncă cu 
oamenii, cu masele largi 
ale tineretului și ea cere nu 
numai hotărîre ci și pasiu
ne, nu numai pasiune dar 
și pricepere. Practicismul 
îngust, rutina, lipsa de ini
țiativă sînt tot atîtea frîne 
în munca unui activist.

IMPORTANT:

«IMA
TINERILOR

VASILE TRIF — Ia cei 
27 de ani ai săi, e un om 
„cu vechime“ în munca de 
organizație. Din ianuarie 
1965 răspunde, în calitate 
de instructor al Comitetu
lui raional U.T.C. Gherla, 
de îndrumarea organizații
lor U.T.C. din comunele 
Mociu și Cămărașu.

La Cămărașu, unde era 
în deplasare, Vasile Trif 
ne-a vorbit despre activi
tatea sa „de peste un an în 
acest sector“, despre gîndu- 
rile și preocupările lui ac
tuale.

— Primul „obiectiv“ pe 
care mi l-am propus, atît 
la Mociu cît și la Cămăra
șu, era să cunosc oamenii, 
cadrele U.T.C., activitatea 
și preocupările lor, capaci
tatea lor de a se orienta, 
de a-și organiza munca. Și 
mai ales la Cămărașu, 
unde, după informațiile pri
mite de la raion, treburile 
mergeau mai anevoios.

Am aflat, desigur, multe 
lucruri. Aria de preocupări 
a comitetelor și birourilor 
U.T.C. era încă destul de 
îngustă, rezumîndu-se me
reu la aceleași cîteva ac
țiuni, care se repetau obosi
tor de la o lună al alta. Fi
rește, o asemenea viață de 
organizație nu avea darul 
să satisfacă cerințele tine
retului.

— La ce concluzii v-au 
condus aceste „investiga
ții“ ?

— Că în birourile și co
mitetele U.T.C. au fost a- 
leși, cu cîteva excepții, ute
ciști buni, capabili și cu 
voință de muncă, dar' fără 
experiență. Trebuia să-i a- 
jut, să-i orientez, să le sti
mulez inițiativa...

Apoi, pentru a concretiza 
lucrurile, tovarășul Trif 
ne-a vorbit despre primele 
acțiuni întreprinse în ca
drul cooperativei agricole 
din Cămărașu și despre 
ecoul pe care l-au avut în 
rîndul tinerilor cooperatori.

— La prima vedere, în 
activitatea tinerilor în pro
ducție nu erau probleme. 
Ei lucrau cu sîrguință, 
erau prezenți la chemările 
cooperativei. Și totuși, în
tr-o perioadă cînd sectorul 
zootehnic era în plină dez
voltare, cînd efectivele de 
animale creșteau lună de 
lună, în cooperativa agrico
lă din Cămărașu doar 6 ti
neri îmbrățișaseră această 
meserie.

Am discutat cu președin
tele cooperativei, tovarășul 
Grigore Pop: „Avem ne
voie de oameni tineri, pri- 
cepuți în sectorul zooteh
nic, capabili să-și însușeas
că metodele avansate de 
creștere a animalelor". In
tr-o ședință a comitetului 
U.T.C. din cooperativa agri
colă am propus să se orga
nizeze dezbateri în organi
zațiile U.T.C. pe brigăzi, în 
legătură cu această pro
blemă.

Firește, am ajutat comi
tetul U.T.C. în pregătirea 
acestor adunări. Dezbateri
le care au avut loc au 
spulberat părerea că „tine
rii nu doresc să lucreze în 
sectorul zootehnic". încă în

cursul anului trecut, numă
rul tinerilor crescători de 
animale din cooperativa a- 
gricolă din Cămărașu a 
crescut la 24 și mulți dintre 
ei ca, de pildă, Iztlin Varro, 
Vasile Șugar, Andrei Mo- 
cean, Cornel Zechereș, Au
rel Cociș, au devenit între 
timp, îngrijitori — mulgă
tori fruntași.

Facem un popas, într-un 
alt „sector“ al raionului...

De un an de zile instruc
torul Gavril Moldovan a 
fost repartizat în comunele 
Borșa, Vultureni, Așchi- 
leu. Cîte probleme 
nu-ți ridică orice început ?

— Mă întrebam, la so
sirea în sector, ne povestea 
Gavril Moldovan, cum tre
buie să încep. Un timp 
l-am dedicat unui studiu 
asupra comunelor care 
mi-au fost repartizate. Am 
urmărit activitatea de pînă 
alunei a organizațiilor res
pective, cunoașterea cît 
mai profundă a activelor 
U.T.C., a particularităților 
și tradițiilor fiecărui sat, a 
preocupărilor tinerilor. A- 
dunările generale nu se ți
neau cu regularitate, unele 
activități n-aveau un con
ținut educativ corespun
zător, erau neinteresan
te. Uneori eram tentat să 
rezolv singur problemele. 
M-am convins repede că 
procedînd în acest fel n-aș 
reuși să activizez birourile 
organizațiilor. Iată de ce 
m-am străduit să ajut mai 
îndeaproape organizațiile 
U.T.C. la formarea și pre

gătirea activelor U.T.C. o- 
bișnuința de a avea iniția
tivă, de a consulta mereu 
un număr mare de tineri, 
ceea ce am și reușit în 
bună măsură.

FIECARE VÎRSTA
CEHE

IM RĂSPUNS
Multe schimbări care au 

avut loc în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din

»
„Astăzi, cînd generația 

tînără căreia îi este proprie 
setea de cunoaștere solici
tă răspunsuri competente 
la cele mai diverse proble
me, activistul U.T.C. tre
buie să se distingă prin- 
tr-o tot mai temeinică pre
gătire politică, ideologică și 
culturală, printr-o prezență 
activă în viață și preocupă
rile multilaterale ale tine
retului. Răspunzînd unor 
asemenea cerințe, pregăti
rea activiștilor, îndeosebi a 
instructorilor care se ocupă 
nemijlocit de organizațiile 
de bază, trebuie să fie e- 
fectuată diferențiat, ținîn- 
du-se seama de problemele 
noi, specifice, pe care le ri
dică îndrumarea diferitelor 
categorii de organizații". 
Aceste sublinieri au fost 
făcute la Congresul al 
VlII-lea al U.T.C. și repre
zintă atribute indispensa
bile fiecărui activist al 
U.T.C.^Am avut prilejul să 
discutăm cu mai mulți in
structori ai comitetului ra
ional despre modul cum își 
adîncesc cunoștințele poli
tice, ideologice și de cultu
ră generală.

în camera lui Vasile Trif 
am găsit cîteva noutăți e- 
ditoriale.

— Aveți timp să stu- 
diați 7

— Pentru studiu, găsesc 
întotdeauna. In comună lu- 

Buza, în ultimul an și ju- 
mătate, unde a activat pînă 
nu de mult ca instructor 
RADU BOB, acum secretar 
cu problemele organizato
rice al comitetului raional 
al U.T.C., s-au datorat — 
putem spune în mare mă
sură — unor discuții avute 
cu tinerii țărani coopera
tori, cu tinerii intelectuali 
din comună.

Radu Bob a sugerat co
mitetului U.T.C. pe comu
nă să formeze un colectiv 
larg de tineri care să se 
ocupe cu organizarea seri
lor cultural-distractive. 
Membrii acestui colectiv au 
adresat multor tineri între
barea : cum vreți să se des-

gr

ACTIVISTUL - OM MULTILATERAL PREGĂTIT
crăm cu tineri intelectuali, 
cu țărani cooperatori — ci
titori tot mai pasionați. Se 
discută, se schimbă păreri 
despre cărți, despre scrii
tori, despre probleme ideo
logice și politice. Nu poți 
rămîne în urmă. Și perso
nal nici nu pot.

— Citind ziare, reviste, 
cărți, avem un mijloc per
manent de informare (ab
solut necesară), cu noutăți 
din diferite domenii de ac
tivitate, ne spunea RADU 
BOB. Tinerii vin și întrea
bă nenumărate lucruri. Ce 
s-ar întîmpla dacă n-ai ști 
să le dai răspunsurile aș
teptate cu încredere ? Mai 
mult : trebuie să fim infor
mați în orice domeniu, 
fiindcă curiozitatea tineri
lor nu se oprește la litera
tură beletristică sau agro
zootehnică.

într-o discuție remarcam 
că tovarășul Pruneanu nu 
cunoaște încă problemele 
care au fost discutate la 
Congresul al VlII-lea, mă
surile adoptate. Trebuie 
știut că rutina nu ține lo
cul unor cunoștințe noi pe 
care un instructor U.T.C. 

fășoare serile distractive 7 
Propunerile nu s-au lăsat 
așteptate, constituind baza 
multor programe reușite.

Păreau puse la punct lu
crurile. Cînd a fost vorba 
să se treacă la fapte s-a 
ridicat vechea problemă a 
locului pentru distracții, 
în afară de căminul cultu
ral exista și în sat o sală 
neîntrebuințată de mult 
care putea deveni un loc 
plăcut de . petrecere a 
orelor libere. „Ce-ați zice 
dacă am amenaja noi 
sala?“ Ideea sugerată co
mitetului U.T.C. și popu
larizată a fost îmbrăți
șată cu căldură de toți ti
nerii. Ea a fost sprijinită 
de comitetul de partid,: de

se cere să le recepționeze 
înaintea tinerilor.

Am putut constata, fără 
prea mare greutate, că re
zultatele cele mai bune în 
munca de activist au fost 
obținute de instructori pen
tru care lărgirea și adînci- 
rea cunoștințelor politice, 
ideologice și culturale, au 
constituit o preocupare per
manentă.

Activiștii comitetului ra
ional nu și-au propus — de 
pildă — să studieze proble
me fundamentale ale mun
cii de organizație pe baza 
cărților de specialitate (atît 
de necesare și atît de pu
țin citite), a sondajelor, a 
observațiilor zilnice (care 
să fie sintetizate și folosi
te, eventual la un schimb 
de experiență).

Referitor la pregătirea 
instructorului se impune și 
o altă constatare. Biroul 
comitetului raional acordă 
o atenție deosebită cunoaș
terii profunde de către fie
care instructor a proble
melor politice și ideologice 
și este foarte bine. Dar pre
gătirea de cultură generală 
este neglijată. Pot fi invi
tate pentru a susține — în 

sfatul popular comunal, de 
consiliul da conducere a 
cooperativei agricole de 
producție. Prin muncă vo
luntară, podeaua a fost re
parată, tocurile de la gea
muri și uși vopsite, pereții 
zugrăviți. Pe urmă a fost 
formată o orchestră consti
tuită din 3—4 tineri care 
știau să cìnte la diferite 
instrumente.

în Buza există acum o 
sală pentru lectură, șah, 
tenis de masă etc. și o alta 
destinată dansului și altor 
manifestări cum sînt, con
cursuri de cîntece, de 
jocuri, concursuri ghicitoa
re și alte activități care 
adună zeci de țărani coope
ratori, intelectuali, elevi

De la stinga la dreapta t

Gavril Tarfa î
Radu Bob i Ga-

\ ' zr/Z Moldovan I
Mihai Kepiro

timpul instruirilor — expu
neri despre literatura și 
arta contemporană, despre 
muzică și teatru, despre 
cuceririle actuale în știin
ță și tehnică etc., cadre di
dactice de la: liceele din 
Gherla sau chiar cadre di
dactice de la institutele de 
învățămînt superior clu
jene.

Problema instruirii me
todice și, în general, a or
ganizării schimbului de ex
periență între activiștii co
mitetului raional U.T.C., 
nu și-a găsit încă locul cu
venit în cadrul programe
lor de instruire de la raion. 
Deși unii instructori, ca 
Vasile Trif, Bob Radu, 
Gavril Moldovan, Mihai 
Kapiro, Gavril Tarța 
au de pe acum o experien
ță incontestabilă, biroul co
mitetului raional U.T.C. nu 
a făcut încă nimic, sau a- 
proape nimic, pentru gene
ralizarea acesteia. Cele cî
teva expuneri cu caracter 
metodic — „Stilul de mun
că al activistului", „For
mele șl metodele folosite în 
educarea patriotică a tine
retului" etc., prezentate în 
fața aparatului, au avut un

pentru a-și petrece plăcut 
timpul liber.

în programele de activi
tăți ale organizațiilor U.T.C. 
sînt prevăzute numeroase 
activități dedicate tinerilor 
pe categorii de vîrste. Una 
cu elevi sau proaspeți ab
solvenți ai școlii generale, 
alta cu tinerii căsătoriți. 
Ghidîndu-se după indica
țiile Congresului al VUI-lea 
al U.T.C., instructorul Radu 
Bob a ajutat organizatorii 
serilor distractive să alter
neze exuberanța cu sobrie
tatea, concursul ghicitoare 
cu discuții despre familie 
și educarea copiilor, jocu
rile locale cu dansul mo
dern.

UN„NO“HOTĂRÎTOR

REȚETELOR Șl 
SCHEMELOR RIGIDE

Nu de mult, în ședința 
comitetului U.T.C. din co
operativa agricolă din Că-

caracter prea general, ne- 
permițînd aprofundarea 
lucrurilor.

Am avut prilejul să dis
cutăm cu mai mulți in
structori și despre ceea ce 
li se oferă în zilele pe care 
și le petrec în fiecare lună 
la comitetul raional. Pro
gramul acestor zile este 
încă destul de sărăcăcios, 
unilateral, prea se aseamă
nă de la o lună la alta. Sînt 
prevăzute, în special, pu
ține activități menite să 
lărgească orizontul de cul
tură al activiștilor, care să 
le ofere ceva nou, inedit.

— „In raionul Gherla 
avem un tineret bun, har
nic și capabil. Prestigiul 

\ biroului comitetului raional 
U.T.C., al activului U.T.C. 
a crescut mult — ne spu
nea tovarășul VASILE 
STEI, secretar al comitetu
lui raional de partid. Nu de 
mult, biroul comitetului ra
ional de partid a analizat 
activitatea organelor și or
ganizațiilor U.T.C., apre
ciind contribuția adusă de 
ele la educarea comunistă 
a tineretului, la mobiliza
rea lui pentru înfăptuirea 
sarcinilor politice șl econo-

PETRU PRUNEANU 
este unul din cei mai 
„vechi“ instructori ai Co
mitetului raional Gherla al 
U.T.C. în prezent, el răs
punde de îndrumarea or
ganizațiilor U.T.C. din co
munele Dăbîca, Panticeu și 
Dîrja. ,b r

— La Dăbîca, ne spune 
tovarășul Pruneanu, au a- 
vut loc anul acesta 3 du
minici cultural-sportive, tar 
joile tineretului se organi
zează aproape săptămînal. 
Mai puține am reușit să 
organizăm aici, la Panticeu.

în aceeași duminică, după 
masă, am fost la Dăbîca 
martorii unui spectacol 
semnificativ. în diferite 
colțuri ale comunei, zeci de 
tineri, adunați în grupuri, 
asistau la „pasionante“ 
jocuri... de cărți. „La ora 
asta — n-avem ce face — 
ne-a spus utecistul VASI
LE COSTEA. La căminul 
cultural nu e nici un pro
gram. Ce să facem ? 
N-avem la îndemână nici 
măcar o minge, să jucăm 
volei“.

Nu știm ce. „indicații“ a 
dat tovarășul Pruneanu cu 
prilejul ultimei sale depla
sări la Dăbîca, dar un lu
cru e clar: în absența lui, 
cadrele U.T.C. din comună 
nu s-au „descurcat" prea 
bine în organizarea timpu
lui liber al tineretului.

mice trasate de partid. însă, 
așa cum a reieșit și cu pri
lejul anchetei dv., în acti
vitatea organizațiilor U.T.C., 
a activului U.T.C. se mani
festă încă unele aspecte de 
formalism, șablonism și 
insuficient discernământ în 
alegerea celor mai intere
sante activități ce urmea
ză să fie întreprinse cu ti
neretul. S-a subliniat șl 
la Congresul al VlII- 
lea al U. T. C. și este 
absolut necesar să dăm un 
conținut plin de tinerețe 
tuturor activităților organi
zate pentru tineret; munca 
desfășurată de organizațiile 
U.T.C., de activul comitetu
lui raional U.T.C., să aibă 
un caracter mult mai dife
rențiat, în raport cu cerin
țele și preocupările speci
fice ale diferitelor categorii 
de tineri, să fie o muncă 
mai bogată în conținut, mai 
variată în forme, totdeauna 
subordonată scopului pe 
care ni l-am propus — e- 
ducarea comunistă a gene
rațiilor tinere".

Acestor cerințe trebuie să 
le răspundă întreaga acti
vitate a biroului, a apara
tului comitetului raional 
U.T.C.

ION RUS 
ȘT. NEKANIȚCHI
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VICTOR3 VtLCO VICI FIZICA dr.
RADU GRIGOROVICI

BINAR — sistem de numerație' In care baza este 2. 
Numerele naturale se scriu fu baza 2, folosind numai 
cifrele 0 și 1. Sistemul de numerație binar are nume
roase aplicații în știința și tehnica modernă (ex. în teo
ria informației, electronică, automatizare etc.).

prof. dr.- docent 
CĂLIN POPOVICI

BANDĂ DE ENERGIE — grup de valori pe care le poate 
avea energia unui electron care se mișcă într-un cris
tal, construit din valori foarte apropiate între ele. 
Banda de energie provine din stările cuantice ale ato
milor izolați ai unei substanțe, prin condensarea din 
starea de vapori în stare cristalină cînd asupra miș
cării electronilor acționează cîmpul electronic periodic 
al rețelei cristalului.
poate avea energia într-o bandă 
rul

de natură vulcanică, o dată cu minereurile de plumb, 
zinc, cupru etc., formînd așa numita parte sterilă a unui 
filon. Datorită densității sale mari se folosește la pre
pararea noroiului, întrebuințat la forările petrolifere, 
avînd rolul de a contracara presiunea gazelor din 
sondă. Datorită cercetărilor geologilor noștri, s-au des
coperit importante zăcăminte de barjtină , astfel incit 
tara noastră care înainte importa acest mineral, astăzi 

. îl exportă în cantități însemnate.

BOLID —■ fenomen atmosferic luminos produs de un 
fragment de materie cosmică care străbate cu viteză 
mare atmosfera terestră și se aprinde datorită frecării 
cu aerul. Corpul care produce acest fenomen poartă nu
mele de meteorit.

Numărul valorilor pe care le 
este egal cu numă- 

atomilor care formează cristalul.

dr. ing. 
CONSTANTIN ILIESCU

BOMBARDAMENT NUCLEAR — producere de reacții 
și alte transformări nucleare prin lansarea pe ținte, 
formate ;din nucleele de studiat, a unui flux de parti- 
cule-proiețtil (electroni, deuteroni, particule alfa, neu
troni și altele). Acest flux este produs prin dezintegrare 
naturală, artificială (în reactoarele nucleare) și prin 
acceleratori de particulă.

BUTADIENĂ — hidrocarbură aciclică nesaturată. Este 
un gaz incolor, insolubil în, apă, solubil în alcool, eter 
și hidrocarburi, cu proprietăți chiinice specifice, dato
rită dublei legături conjugate. Butadiena este un pro
dus de mare însemnătate industrială; constituind ma
teria primă pentru prepararea cauciucului sintetic.

GEOLOGIA: acad. prof.
MILTIADE FILIPESCU

BARITINĂ — este un mineral a cărei compoziție este 
sulfatul de bariu. S-a format prin depuneri de soluții
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ȘTIINȚE AGRICOLE:

organismelor vegetale și 
anumit mediu (biotop) cu

MEDICINA:
larg răspîndlt In natură cu 
bacteriile. Se caracterizează 

Cultivat în laborator și 
In tratamentul unor

BACTERIOFAG — virus 
proprietatea de a distruge 
prin specificitate riguroasă, 
izolat, este folosit in medicină, 
boli infecțioase. .

apreciere cu ajutorul unor

JÜAN ANTONIO

BARDEM

• ■ comediei

dr.
HAMAR MARTIN

BIOCENOZĂ — totalitatea 
animale care populează un 
condiții de existență mai mult sau mai puțin uniforme, 
create în mod natural sau artificial. Studiul biocenozei 
prezintă importanță pentru aclimatizarea și reaclima- 
tizarea unor plante și anințale de interes economic, în 
’elaborarea ' măsurilor de profilaxie' precum și în lupta 
cu dăunătorii.

prof. dr. 
MIRCEA MEZINCESCU

BIOCATALIZATORI — nume cu care se desemnează 
adesea vitaUiinele, enzimele și hormonii, substanțe în
globate în aceeași categorie, deoarece deși sînt consti- 
tuenți esențiali ai tuturor ființelor vii, riti au roluri

MIC DICȚIONAR

AL ȘWJH
CONTEMPORANE

plastice »au energetice. Numai enzimele sînt însă cata
lizatori propriu-ziși. Vitaminele — de fapt unele din
tre ele — sînt coenzime ; co-reactanți obligatori tn 
reacțiile catalizate de unele enzime i iar hormonii In
fluențează activitatea enzimelor și numai indirect 
reacțiile pe care acestea le catalizează. Pentru denu
mirea de biocatalizatori este 
tori biochimici.

mal potrivită ce» de efec-

DUMITRU TEACI
BONITARE — procedeu de
note cifrice a calității unui fenomen sau obiect com
plex, în raport cu alte fenomene sau obiecte din a- 
ceeași categorie, care nu poate fi exprimată prin in
termediul unităților de măsură curente. Se aplică la 
aprecierea calității, respectiv a productivității terenuri
lor, a calității animalelor și ale altor obiecte și pro
duse care au mai multe însușiri și respectiv calități, 
care primesc o notă sintetică de bonitare.

dr. 
ELISABETA NASTAC

Orhidee . din specia „Chysis 
broctescens" cu floarea albă

dularete tn valuri pentru a 
îngrdzl corabia urmăritori
lor.

Sosind la lolcos, pere
chea se lovește de Împotri
virea iui Pelias care nu 
vrea acum să-i cedeze ne
potului său regalitatea. Me- 
deea va inspira Peliadelor, 
iiicele regelui, vrăji cum
plite capabile să Întinereas
că orice făptură. Amăgite, 
ele se grăbesc să încerce 
sortilegiul pentru a-șl înti
neri tatăl. Dar Medeea tace 
ca trupul nenorocitului să 
se mistuie in clocote. Spe
riat, norodul alungă pere- 

■ chea răufăcătorilor. Iason 
va trebui să iugă sub acu
zația

pentru a căpăta prilejul 
să-și pună la cale ultima 
răzbunare, magiciana se 
folosește de proprii ei copii 
ca să trimită daruri ucigă
toare în palatul rivalei. Șl 
tlnăra Creusa și tatăl ei 
Creon vor pieri de năvala 
flăcărilor ce șiroiesc din cu
nuna primită In dar sub 
pretextul Împăcării,

Pentru a nu lăsa nimic 
în urma el Medeea lșl uci
de apoi copiii. Intr-o cele
bră pictură murală, găsită 
la Pompei, (acum la Muzeul 
național din Neapole), mal 
înainte de a trece la fapte 
răzbunătoarea ține cu slin- 
găcie paloșul; pare trudi
tă, bolnavă de trădarea oa
menilor, infinit de tristă. 
In epilogul tragediei, după 
ce și-a ueis odraslele, ascul
tă cu indiferență tinguirile 
lui Iason i treptat recapătă 
splendoarea unei zeițe pri
mordiale. Se înalță pe un 
car înaripat al Soarelui, 
ducînd departe rămășițele 
copiilor. In comparație cu 
această metamorfoză, tabloul 
lui Deiacraix nu depășește 
zona exotismului rofhantic, 
interesant în măsura în 
care a reabilitat „frumuse
țea barbară“.

Potrivit epilogului din 
basmele triste, Iason rămîne 
să pribegească nemlngîiat 
pînă la slîrșitul zilelor sale. 
Astfel se termină poves
tea primului explorator din 
mitologia clasică, cei care a 
prefigurat întemeierea vii
toarelor colonii prospere pe 
țărmul Portului Euxin.

Cu aproape trei milenii 
în urmă ispita marilor ex
plorări i-a minat departe 
pe bărbații cutezători ai 
Eladei. Din regiunea Tesa- 
liei, unde roiseră primele 
triburi aheene se avîntă le
gendarul iason, căpetenia 
argonauților — a căror de
numire generică trece 
drept un sinonim al calită
ții de navigatori fantastici.

Crescut în singurătăți de 
munte, Iason coboară la ce
tatea de scaun lolcos pen
tru a revendica domnia u- 
zurpată de unchiul sau, Pe- 
lias. După cum povestește 
Pindar, „pletele de aur se 
revărsau ca o ilacără moa
le pe umerii flăcăului...’ Un 
amănunt l-a speriat pe vi
cleanul uzurpator. Noul ve
nit pășea cu o singură san
da i se înfățișase fără 
sfială la curte și cerea 
dreptul șău regesc — întoc
mai precum glăsuise un ora
col : „eroul cu o 
sanda avea 
domnia“.

Pelias nu-1 
tr-odată. Ca 
veștile găsește un mijloc'xle 
a-1 pune la încercare, hără- 
zindu-i cea mai grea misiu
ne : căutarea „Unii de aur".

Debarcînd după multe o- 
coluri și încercări la țărmul 
Colhidei, cutezătorul Iason 
este supus unor încercări 
de împăratul Aietas, tatăl 
Medeii. Străinul va obține 
lină de aur numai dacă va 
izbuti sâ înjuge o pereche 
de tauri cu răsuflarea 
foc, să tragă 
semene țarina 
dragon.

In această 
momentul potrivit vine în 
ajutorul său magiciana Me
deea. In cartea a lll-a din 
Argonautice, poetul grec a- 
nalizează ca un romancier 
modern trezirea pasiunii în 
sufletul unei fecioare a- 
proape sălbatice. Iubirea 
dintre Iason și Medeea va 
lua tot felul de înfățișări ; 
de aceea tocmai, de-a lun
gul veacurilor a fost o sur
să nesecată de inspirație 
pentru cele mai diferite 
temperamente poetice. După 
cum era de așteptat „filtre
le“ ' Medeii îl fac pe Iason 
invulnerabil.

Odată stăpîni pe comoara 
linei, argonauții se avîntă 
cu nava pe cûumul întoar
cerii, urmăriți de Aietas. 
In mintea Medeii dospește 
fermentul isprăvilor vrăji
torești. Una din primele ei 
victime umane va fi pro
priul ei frate, Absyrtos. De 
legenda uciderii sale se 
leagă numele străvechiului 
port de pe litoralul țării 
noastre, Tomis. locul „cio- 
pîrțirii", rada în dreptul 
căreia Medeea tăiase trupul 
nevinovat aruneîndu-i mă-

de omor vrăjitoresa.

Ascensiunea lui Bardem a 
fost fulgerătoare. în mai pu
țin de trei ani fostul inginer 
agronom devine, mai mult 
decît un nume, un eveniment.

Juan Antonio Bardem, pă- 
răsindu-și profesiunea de 
agronom, urmează cursurile 
unei școli cinematografice, 
experimentale. După absol
vire, semnează împreună 
Luis Berlanga

„Bun 
nuie Marshall“ 
asistent de regie la acest 
film). Pentru prima oară Spa
nia apare în lumină puternica 
a unor realități necunoscute 
cinematografiei oficiale spa
niole care se-ndepărta calcu
lat de ele, îiȚlocuindu-le cu 
un ‘ieftin pitoresc.

„Tandemul“ Bardem-Ber- 
langa, după un nou film 
(„Această pereche fericită“) în 
care-și exersează „mina“, se 
desparte. Bat dem lucrează
înfrigurat la un scenariu pe 
care cenzura, din motive lesne 
de înțeles, îl respinge de pa
tru ori. Reușește să ducă la 
bun sfîrșit filmul care'-l im
pune și cu care obțind, dinco
lo de 
criticii 
filmul

Spania era din nou înscrisă 
pe o peliculă care înlocuise 
ironia cu o luciditate dezar
mantă. A urmat apoi un alt 
mare film-: „Strada mare“. Și 
pe urmă al tfreilea, „Comicos". 
Același mediu, aceleași între
bări răscolitoare puse de 
Bardem, care-și face profesiu
nea de credință : „eu nu pot 
vorbi decît despre ceea ce 
cunosc bine“. Și ceea ce 
Bardem știa, trăia și analiza 
era o imensă provincie a lu
mii în care bigotismul se îm
pletește cu ipocrizia, și re
semnarea e un mod dureros 
de accepție a vieții.

Filmînd în stepele din Alba- 
cete „Răzbunarea“, o produc-

țle Inspirată din viața țăra
nilor spanioli, e constrîns să 
treacă pe ecran datele unui 
text „înfrumusețat“ de ace
eași cenzură franchistă. Refu- 
giindu-se în teme istorice dă 
un film („Sonate“) spectacular 
la modul filmului după rețetă: 
amor, pistoale, cavalcade, sus- 
pens... Desuet, din școala fil
mului cuminte și fără proble
me, „Sonate“ a fost o cădere.

Barderp ripostează încrimi- 
fîînS reăli^rile noului curent: 
„nouveile vague este în fond 
cea mai violentă ofensivă în 
favoarea artei pentru artă".

încetul cu încetul, prin re
vista pe care.o conduce (Objec- 
tivo) Bardem, după o analiză 
Iji obișet ,a filmului contem
poran, se întoarce la ceea ce 
cunoaște bine, la lumea con
temporană. „Nu s-a întîmplat 
nimic“ (care a rulat la noi, din 
păcate, sub un titlu comercial 
„A trecut o femeie“) și, mai 
ales, „întîlnire la ora 5“ reiau 
cu aceeași maximă expresivi
tate a imaginii (obținută și 
prin contrapunctul imagine- 
sunet) aspectele Spaniei con
temporane.

Undeva se observă însă, în 
locul patosului de altădată, 
siguranța unui regizor stăpîn 
pe meserie. Din nou critica de 
film îl pune în atenția ei. 
Cu mai puține laude, bine
înțeles. După o scurtă retra
gere, în 1965, se prezintă la 
Cannes cu „Pianele mecanice“. 
Filmul rămîne, în ciuda inten
țiilor de vitriolare a claselor 
parazitare, doar „interzis mi
norilor“.

La răscrucea drumurilor 
care duc unde vrei și unde nu 
vrei, Bardem s-a oprit.

Ce va alege ?
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» La șantierele nava
le din Falkenberg (Sue
dia) s-a construit o navă 
care este echipată cu 
șase motoare Diesel de 
la- autocamionul suedez 
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. tea de Încărcare 
piei« — 1 100 t.

singură 
surpe

IV ,.MI MURII

iniciiiiii

n 1
• Uzina „Gheologo- ■Lx razvedka'1 din Leningrad |

s■»

T

a Început să fabrice a- 
paratul „Anaiizor-1" de 
mare sensibilitate, des
tinat pentru detectarea 
unor cantități extrem 
de mici de diferite ele- 
mente ,— litiu, 
bor, germaniu, 
ziu, aluminiu

• Aparatul funcționează 
pe, principiul luminis-
cenfei soluțiilor și cor- 
' purilor solide Sub ac
țiunea radiațiilor vizibi
le sau ultraviolete, da-

■ tbrită căhri fapt se poa
te stabili prezenta unuj 
element sau. altuia 
materialul studiat.

» In- Australia s-a 
. iaborat . un sistem 
condiționare a aerului 

i : 1A care' se folosește e- 
nergia solară în ciclul 
de răcire pentru vapo- 
rizarea absorbantului. Iii 
sistem se folosește 
făcitor regenerator 
aer.

B Cel mai mare 
dlotelescop complet 
bil din lume va fi 
curlnd montat in apro
piere de Bonn. Ilustrația 
noastră arată o mache
tă, dezvoltată după pla
nurile Institutului astro
nomic al Universității 
Bonn. Uriașa „ureche" 
urmează să recepțione
ze semnale electro-acus- 
tice de Ia aștrii care, 
din pricina depărtării 
extrem de mari, nu pot 
ti înregistrate optic nici 
cu cele mai puternice 
telescoape.

Pictură murală: Medeea (Muzeul Na- 
țional-Neapole

trăsătură a științei, și îno
genere a progresului tehnic, 
este aceea de a nu aștepta 
descoperirea unor 
noi pînă la epuizarea comple
tă a posibilităților oferite de 
metodele vechi. Această legi
tate acționează și în dome
niul producției alimentare, 
deși în acest sector oamenii 
rămîn mai tradiționali decît 
oriunde. De cîțiva ani însă 
se fac cercetări tot mai in
tense, unele dovedindu-se 
chiar foarte promițătoare, în 
domeniul producției de ali
mente pe cale artificială. Așa 
au apărut: laptele sintetic, 
carnea sintetică, icrele sin
tetice...

în Anglia continuă discu
ția între specialiști dacă pro
dusul alimentar „Plantmilk“ 
poate sau nu fi denumit lap
te ? Laptele artificial conține

metode

cu
scenariul 

venit, dom- 
(fiînd1' și“’

se Opresc la Co
vor trăi în liniște 
de zece ani; doi 

desfată căminul.

Fugarii 
rint.unde 
mai bine 
copii le
La stlrșitul acestei perioade
se situează peripețiile din 
tragedia Medeea. Cel mai 
vechi modei păstrat plnă-h 
zilele noastre este capodo
pera lui Euripide, aproape 
inegalabilă. Seneca și Cor
neale n-au făcut declt. să 
exploateze resurse oferite 
de textura bogată a intrigii 
euripideice. Aspecte noi a- 
duce romanticul Grillpart- 
zer .în trilogia Linii de aur 
(11)18) care transpune pe 
scenă toată desfășurarea 
legendei. Piesa lui Anouilh 
din 1946 prezintă conflictul 
în adaptare modernă, la 
nivelul înfruntării, dintre 
dragostea nomadă și velei
tățile unui ambițios
încearcă să dureze o ferici
re meschină pe temelia 
convențiilor civilizate.

La Corint, după trecerea 
anilor, Iason încearcă din 
nou să realizeze visul său 
de mărire, pețind pe iiica 
regelui Creon. Ca argumen
te ipocrite, el demonstrează 
că nu mai poate să Împar
tă același pat cu o femeie 
„barbară" Mîndria străinei 
se răzvrătește dureros îm
potriva mediocrității unui 
bărbat care-șl reneagă tre
cutul. După ce un timp Me
deea simulează supunerea

Lector univ. 
MIHAIL NASTA 

de la catedra de Filolo
gie clasică a Universită

ții București

consacrate și „Premiul 
internaționale“. Era 

„Moartea unui ciclist“.

care

In excursiile și drumețiile pe care le veți tace anul acesta 
vă recomandăm un popas laMînăstirea Tismana, important 

monument arheologia TUDOR STÄNESCU

ALIMENTE SINTETICE -
tot atîtea proteine, grăsimi, 
hidrocarbonate și vitamine, 
deci este un aliment complet. 
Ce-i drept, prelucrarea masei 
vegetale durează cinci zile, 
cheltuielile de producție sînt 
de două ori mai mari decît 
pentru obținerea laptelui obiș
nuit, dar dr. Franklin, auto
rul metodei, este optimist a- 
firmînd că vaca transformă 
în lapte doar 20 la sută din 
substanțele alimentare con
ținute în furaje pe cînd in
stalația lui are un randament 
de 80 la sută. Oricum, pro
ducția de lapte vegetal pe cale 
chimică a și început, iar con
sumatorii nu lipsesc.

La fel și în S.U.A., 
cum citim în revista 
cal Age“, pe mesele 
consumatori au 
„torși“ (!) din 
soia. Cuvîntul 
exact tehnica obține~ii 
tor noi produse 
Din soia se extrag proteinele 
și sînt trecute prin filete foar
te fine (asemănătoare celor 
care servesc la producerea 
fibrelor de relon). Microfi- 
brele astfel obținute, foarte 
asemănătoare ca structură ce-

după 
„Chemi- 

multor 
apărut pui 

proteine de 
„torși“ redă 

aces- 
alimentare.

lor mușchiulare, sînt apoi 
„preparate“ cu substanțe ce 
le conferă o anumită aromă 
și gust. După aceea li se dă 
formă de pui, șuncă, mușchi 
de vacă etc. Această „carne“ 
sintetică, produsă în canti
tăți tot mai mari (50 de mili
oane de americani o consu
mă) și care 
pe 
ei 
te 
cît
la sută) și se prepară cu ușu
rință. Să nu credeți că pro
ducătorii ar avea vreo difi
cultate cu desfacerea cărnii 
sintetice, dimpotrivă, se fac 
cercetări intense pentru a a- 
propia structura cărnii natu
rale de idealul atins în con
diții... artificiale, întrucît a- 
cesta corespunde mai bine ce
rințelor dietetice...

Carnea artificială, după 
cum a arătat dr. Gray (de la 
Universitatea din Illinois) la 

. Congresul Societății ame
ricane de chimie, poate fi 
produsă la fel de bine din 
trestie de zahăr, porumb, 
rez, cartofi, sfeclă- și alte 
plante, în acest scop, aidro-

pînă la 
natural, 
proteine 
carnea,

amintește aproa- 
iluzie „prototipul“ 
conține mai mul- 
(30 la sută) de- 
nu este grasă (1

o-

REALITATE
carbonații, conținuți în 
porție mare în plante, 
transformați în proteine, 
în cîteva ore, printr-un 
ces de biosinteză cu ajutorul 
unor microciuperci, care con
țin 25—30 la sută proteine.

Dar să ne întoarcem pe con
tinentul nostru. Unui grup 
de ziariști, invitați 
ferință de presă la 
institut de chimie 
i s-d oferit tartine 
negre și icre de 
ria. Firește că sînt 
dar fețele ziariștilor 
pătat o expresie de 
rire atunci cînd prof. S. Slo- 
nimski, șeful laboratorului de 
fizica macromoleculelor, le-a 
cerut ca pe baza aspectului, 
mirosului și gustului să dis
tingă vasele conținind icre 
naturale de cele cu,. icre „fal
se“, adică sintetice. încercă
rile repetate au dat greș. De- 
abia la microscop s-a putut 
face deosebirea, icrele artifi- 
ficiale nu au „bănuț“, sint 
lipsite de nucleu. După icre, 
ziariștii au fost „tratați“ cu 
pui fripți, pește și alte pre
parate din.,, ciuperci și alge.

pro- 
sînt 

doar 
pro-

Unui 
la o con- 
un mare 

organică 
cu icre 
Manciu- 
gustoase, 
au că- 
nedume-

„Icrele sintetice — a arătat 
prof. S. Slonimski de la In
stitutul de chimie 
al Academiei de științe 
U.R.S.S. — este primul 
pe calea sintetizării produse
lor alimentare din materii pri
me cum sînt gazul metan, pe
trolul sau cărbunele. Pe baza 
acestor substanțe se vor pu
tea efectua toate sintezele or
ganice și vor fi obținute pro
duse alimentare artificiale cu 
o valoare nutritivă mai mare 
decît cele naturale... Scopul 
nostru este să producem ali
mente pe cale neagricolă. 
Considerăm că producția pe 
cale industrială a alimente
lor va fi mult mai ieftină 
și mai ușoară. Țelul nostru 
este încă îndepărtat dar în
ceputul a și fost făcut“. Vor 
mai trece vreo 15—20 de ani 
și, pe această cale, după pri
mele evaluări, se vor produ
ce circa 20 milioane tone de 
substanțe proteice, cantitate 
suficientă pentru a asigura pe 
această cale hrana a cel pu
țin 2,8 miliarde de oameni.

Parul de la Gonstanța

MOTOR
ROTATIV

organică 
a 

pas

DEOSEBIT

I. RADU
fizician

Arhitectul Otto 
din Frankfurt a 

construit un motor rota
tiv care a sttrnlt vllvă. 
Spre deosebire de mo
torul Wankel, noul mo
tor are Ia o singură ro
tație un randament ieșit 
din comun. Cu motoare
le obișnuite se obține la 
flecare a doua rotație 
un impuls, la motorul 
Wankel se obțin chiar 
trei impulsuri la o rota
ție. Motorul Hori pre
zintă 16 impulsuri de 
forță la o singură rota
ție, un mers liniștit șl o 
dezvoltare echilibrată 
de forță, cum se obține 
numai la 
damentul 
ori mal 
motoarele 
de 5 ori mal mare ca 
motoarele Wankel.

turbine. Răn
ește de 32 
mare declt 

obișnuite

de 
la 
fl 
la



PLECAREA

TOVARĂȘULUI

Primirea la C. C. al P. C. Ii. 

a delegației P. C. din Chile

(Urmare din pag. I)

Luînd cuvîntul, tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER 
a spus :

Stimate tovarășe Ciu En-lai, 
Dragi oaspeți,
îngăduiți-mi acum Ia pleca

rea dumneavoastră, ca, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
al Consiliului de Miniștri să 
vă mulțumesc încă o dată pen
tru vizita prietenească pe care 
ați făcut-o în România și să 
exprim satisfacția noastră 
pentru rodnicele rezultate ale 
acestei vizite.

In zilele pe care le-ați pe
trecut în mijlocul poporului 
român, vizitînd orașe și sate, 
întreprinderi și instituții de 
cultură, întîlnindu-vă cu mun
citori, țărani, intelectuali, ați 
avut numeroase prilejuri de a 
cunoaște îndeaproape viața și 
preocupările oamenilor muncii 
din țara noastră, de a vedea 
cum se realizează în practică 
politica partidului și statului 
nostru pentru asigurarea pro
gresului continuu al patriei 
socialiste.

Puternicele manifestări de 
prietenie, căldura cu care ați 
fost intimpinați pretutindeni, 
constituie expresia unor adinei 
sentimente de stimă și consi
derație față de eroicul popor 
chinez, față de Partidul său 
Comunist. Intîlnirile și con
vorbirile deosebit de utile pe 
care le-am avut în acest timp, 
desfășurate într-o atmosferă 
de caldă prietenie, au scos în 
evidență dorința comună și 
posibilitățile largi de a întări 
și dezvolta relațiile frățești 
dintre popoarele noastre, co
laborarea multilaterală dintre 
partidele și statele noastre. în 
toate domeniile de activitate. 
Sîntem convinși că dezvoltarea 
continuă a acestei colaborări 
în spiritul internaționalismu
lui socialist, al egalității, ne
amestecului în treburile inter
ne ale celuilalt, al stimei și 
respectului reciproc, al întra
jutorării tovărășești cores
punde din plin intereselor 
ambelor noastre popoare, cau- 
zeî generale a socialismului și 
păcii în lume.

Dragi tovarăși, întoreîn- 
idu-vă în patria dumneavoas
tră vă rugăm să transmiteți 
din partea poporului român 
tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Chineză, 
Partidului Comunist Chinez, 
mesajul nostru de prietenie și 
solidaritate internaționalistă, 
calde urări de fericire și pros
peritate, de noi succese în 
munca nobilă închinată înflo
ririi Chinei socialiste.

Să trăiască prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul 
român și poporul chinez, din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Chineză !

Drum bun și la revedere, 
dragi prieteni!

Ședința Comisiei tconomico-iinanciarc 
a Marii Adunări Naționale

Membrii Comisiei economico- 
financiare a Marii Adunări 
Naționale au continuat, în 
ziua de 23 iunie a.c., studierea 
proiectului planului de stat al 
economiei naționale pe anii 
1966—1970.

In ziua de 24 iunie, Comi
sia economico-financiară s-a 
întrunit din nou în ședință de 
lucru, sub președinția tov. 
prof. univ. Manea Mănescu. La 
întrebările puse de către 
deputați în legătură cu preve
derile planului cincinal, a răs

De necrezut, dar așa este: 
drumul spre titlu al echipei 
Progresul se netezește, vrînd 
nevrînd deocamdată, prin lo
vituri de la 11 m. în etapa de 
duminica trecută 3 penaltiuri 
au venit să împingă această 
formație spre poarta primei 
divizii. Cită exigență la ar
bitri. acum spre final ? ! Pur 
și simplu maniera lor de 
arbitraj te înduioșează. Depar
te de noi să punem totul la 
îndoială, dar după ce am vă
zut Progresul în meciul cu 
Metalurgistul, cu Progresul 
Brăila, povestea pare prea cu 
ochi și cu sprîncene.

La Cîmpina, studenții au 
jucat bine și din acțiuni fru
moase au reușit să înscrie 
de două ori. Dar de fiecare 
dată localnicii au fost... invi
tați să egaleze din penaltiuri. 
La București, sterilității și ine

Luînd cuvîntul tovarășul 
CIU EN-LAI a spus :

Dragă tovarășe Ion Gheor- 
ghe Maurer,

Dragi tovarăși șl prieteni,

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale chineze în 
România frățească a luat sfîr- 
șit. Vom părăsi peste cîteva 
clipe țara dumneavoastră fru
moasă și bogată. încercînd un 
sentiment de regret Ia des
părțire, ne luăm rămas bun 
de la dumneavoastră. In cursul 
vizitei noastre de opt zile 
ne-am bucurat pretutindeni 
de o primire caldă și solemnă 
din partea poporului român, 
am simțit în fiecare moment 
prietenia sinceră a poporului 
român față de poporul chinez. 
Ne-am dat încă o dată seama 
că prietenia dintre poporul 
chinez și poporul român este 
trainică și de nezdruncinat. 
Prin vizita noastră am căpă
tat o impresie adîncă despre 
realizările obținute de poporul 
român în construcția socialis
mului. Vă urăm să obțineți în 
viitor noi succese.

In timpul vizitei am purtat 
convorbiri utile cu conducă
torii de partid și de stat ai 
României și am făcut în mod 
deschis un schimb de păreri 
în problemele de interes co
mun. ceea ce reprezintă un 
fapt pozitiv pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și partide ale 
noastre.

Tovarăși și prieteni, permi- 
teți-mi să mă folosesc de acest 
prilej spre a vă mulțumi încă 
o dată pentru primirea caldă 
și prietenească pe care ne-ați 
făcut-o. Totodată, poporul fra
te român poate fi sigur că în 
lupta împotriva imperialismu
lui, în frunte cu Statele Unite 
ale Americii, și în lupta pen
tru apărarea suveranității și 
Independenței naționale, po
porul chinez îl va sprijini în
totdeauna.

Trăiască prietenia frățească 
dintre poporul chinez și po
porul român !

Oaspeții își iau un călduros 
rămas bun de la conducătorii 
de partid și de stat ai țării 
noastre. Tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer și Ciu En-lal își 
strîng mîihile cu cordialitate.

Pionieri români și tinere 
chineze oferă flori oaspeților 
și gazdelor.

De pe scara avionului, pre
mierul chinez salută încă o 
data, îndelung, persoanele ofi
ciale prezente, răspunde acla
mațiilor și uralelor miilor de 
bucureșteni aflați la aeroport.

La ora 9,50, nava aeriană a 
decolat, fiind escortată pînă Ia 
graniță de avioane reactoare 
ale forțelor noastre armate.

★
Festivitatea de la aeroport a 

fost transmisă direct de pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

puns tov. Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, care a dat 
explicațiile necesare.

Comisia a început apoi 
dezbaterea proiectului de plan 
cincinal.

A fost desemnat un grup de 
deputați, membri ai Comisiei, 
pentru a redacta raportul pe 
care Comisia urmează să-l 
prezinte în fața Marii Adunări 
Naționale.

Lucrările Comisiei continuă.

(Agerpres)

ficacității Progresului i-a pus 
capăt, nu știu cum se face, 
tot un 11 m.

In orice caz, dacă lucrurile 
sînt rezolvate în seria a Il-a 
(Jiul Petrila este virtuală și

CATEGORIA B

de necontestat promovată în 
categoria A) în prima serie 
de abia mîine la prînz se 
va ști cine promovează 
în „A“. Pasionantul duel 

■— Progresul sau Politeh
nica ? — ține încă trează în
treaga opinie sportivă. Ultima 
etapă se anunță mal ușoară

Uzinele de mașini agricole „Semănătoarea". Un nou lot de combine cerealiere pe platoul de verificare

Ședința Comisiei de pregătire în vederea 
constituirii Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor 
din Republica Socialista România

(Urmare din pag. I)

la Secția de învățămînt a 
Sfatului popular regional Ba
nat ; Vilmos Barabaș — „Pro
fesor emerit“, directorul Li
ceului din Cristur, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară ; 
Dan Brăiloiu — Conferențiar 
universitar la Institutul Poli
tehnic București ; Costică Chi- 
rilă — Prim-secretar al Comi
tetului regional U.T.C. Cluj ; 
Maria Ciobanu — Secretar al 
Comitetului regional U.T.C. 
Iași ; Tudor Ciortea — Vice
președinte al Uniunii compozi
torilor ; Miron Constantinescu 
— Adjunct al ministrului în- 
vățămîntului ; Ion Crăciun — 
Directorul Bibliotecii regio
nale Bacău ; Valeria Drafta — 
Secretar al Consiliului Națio
nal al Femeilor ; Ion Dragu — 
Directorul Liceului „Ion Ne- 
culce“ din București; Nicolae 
Dragoș — Redactor șef al 
ziarului „Scînteia tineretu
lui“ ; Puiu Filipescu — Pro
fesor, director al Liceului din 
Tg. Frumos, regiunea Iași; 
Ion Florescu — Șef adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R. ; 
Ion Farkaș — Redactor șef al 
revistei „Napsugar“ ; Emil 
Giurgiucă — „Profesor emerit“ 
din orașul București ; Dumitru 
Ghișe — Șeful Secției învă
țămînt, știință, artă și cultură-' 
a Comitetului regional P.C.R. 
Cluj ; Ion Grigorescu — Vice
președinte al Comitetului de 
Radiodifuziune și Televi
ziune ; Florea Ghiță — Secre
tarul Comitetului de cultură 
și artă al orașului Bucu
rești ; Petru Hegheduș — 
Profesor, Director al Li
ceului din comuna Ținea, 
raipjauLȘ^opta, regiunea Cri- 
șaria ; Ion Horea — Secretar 
al Uniunii scriitorilor ; Vasile 
Ionescu — Profesor, Directo
rul Liceului din Brănești, ra
ionul Lehliu, regiunea Bucu
rești ; Ion Irimescu — Vice
președinte al Uniunii artiștilor 
plastici ; Maria Ionescu — 
Muncitoare la Fabrica de în
călțăminte „Carmen“, membră 
în comitetul de părinți al 
Liceului nr. 25 din orașul 
București; Floarea Ispas — 
Secretar al C.C. al U.T.C. ; 
Maria Klein — Secretar al 
Comitetului raional U.T.C. 
Mediaș ; Eleonora Eeonte — 
Ziaristă, membră în comitetul 
de părinți al Liceului „Mihail 
Sadoveanu“ din orașul Bucu
rești ; Toma Mareș — Profesor 
din orașul Constanța ; Eugenia 
Măndiță — Secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.C. Bucu
rești ; Florin Măntescu — 
Inspector la Secția de învăță
mînt a Sfatului popular al 
regiunii Brașov ; Mihai Meș
ter — Profesor, Directorul Li
ceului din Sovata, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară ; 
Camil Morțun — Profesor 
din orașul București; Gheor- 
ghe Mierlea —- Profesor, Di
rectorul Liceului nr. 7 „I. L. 
Caragiale“ din București ; 
Rada Mocanu —Vicepreședin
te al Sfatului popular regional 
București ; Ion Moraru — 
Vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 

pentru studenți (vor juca aca
să cu Dinamo-Bacău) și ex
trem de dificilă pentru jucă
torii ce-și au sediul în str. 
Dr. Staicovici, întrucît ei 
joacă la Piatra Neamț cu for
mația locală Ceahlăul. Se fac 
deja, a fost chiar o săptămînă 
plină de calcule și pronosticuri. 
Băieții de la poalele Ceahlău
lui au de apărat culorile clu
bului, prin calitatea jocului pe 
care-1 vor presta ei pot să-și 
cîștige și mal mult simpatia 
înfierbîntaților lor suporteri.

Nu știu de ce, dar la meciuri 
cheie, precum cele care s-au 
consumat în ultimele etape și 
care mai urmează în cadrul 
etapei finale de mîine, parcă 
tot mai bine ar fi fost să fi 
încredințată conducerea jocu
rilor unor arbitri străini.

C. VASILB

Artă ; Lucia Olteanu — Re
dactor șef al revistei Cravata 
Roșie; Miron Olteanu — Vice
președinte al Consiliului Ge
neral al U.C.F.S. ; Nicolae 
Poșta — Directorul Liceului 
nr. 3 din Baia Mare ; Elena 
Poparad — Activistă a C.C. al 
P.C.R. ; Silvestru Patița — 
Director în Ministerul învăță
mântului ; Traian Pop — Șef 
adjunct de secție la C.C. al 
P.C.R. ; Emil Pintea — Profe
sor, directorul Palatului Pio
nierilor din București ; George 
Popescu — Colonel — șef de 
secție la Marele Stat Major ; 
Alexandrina Popescu —Medic 
la Spitalul Filantropia, mem
bră în comitetul de părinți al 
Liceului nr. 10, oraș Bucu
rești ; Vasile Popa — Inspec
tor la Secția de învățămînt a 
Sfatului popular al regiunii 
Cluj ; Ion Radu — Director 
general în Ministerul învăță- 
mîntului ; Virgil Radulian — 
Lector universitar, prorector 
al Institutului pedagogic din 
Bacău; Dumitru Susan — 
Profesor, Director al Liceului 
„Decebal“ din Deva, regiunea 
Hunedoara ; Gheorghe Spiri- 
donescu — Activist al Comi
tetului regional P. C. R. 
Galați; Maria Săvulescu — 
Profesoară, Director al Liceu
lui „Ion Creangă“ din orașul 
București; Herman Schmitd
— Profesor din Sibiu ; Fran- 
cisc Szekely — Profesor, 
Director al Liceului nr. 11 
din orașul Cluj ; Gheorghe 
Schmadl — Profesor, Director 
al Școlii generale din comuna 
Nițchișoara, regiunea Banat; 
Leon Teodorescu — Profesor 
universitar, rectorul Institutu
lui de cultură fizică și sport 
din București-; Liviu Suhani 
—• Secretar al Comitetului ra
ional P.C.R. Cîmpulung, re
giunea Suceava ; Ioan Simini- 
ceanu — Vicepreședinte al 
Sfatului popular regional Su
ceava ; Constantin Tudor — 
Profesor, Director al Liceului 
pedagogic din Craiova, regiu
nea Oltenia ; Florea Tirlescu
— Profesor din Pitești, regiu
nea Argeș ; Georgel Văideanu
— Lector universitar, prorec
tor al Institutului pedagogic 
din Iași.

Președinte al Comisiei de 
pregătire a fost ales tov. Ni
colae Andrei.

Comisia a dezbătut proiec
tul de Statut al unităților și 
detașamentelor de pionieri și 
proiectul de Regulament al 
Consiliilor Organizației pio
nierilor din Republica Socia
listă România ; cu acest prilej 
s-au făcut nropuneri valoroa
se în scopul îmbunătățirii a- 
cestor documente.

Proiectele de Statut și Re
gulament, îmbunătățite pe 
baza discuțiilor, vor fi publi
cate în presă pentru a fi su
puse unei largi dezbateri, în 
vederea definitivării lor.

La lucrările Comisiei au 
luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș, Leonte Răutu, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, Ion Teoreanu, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.

(Agerpres)

MONDIALELE
DE POPICE

în noua arenă din parcul 
sportiv Voința s-au dispu
tat ieri ultimele întreceri 
preliminarii ale proble- 
lor individuale din cadrul 
campionatelor mondiale de 
popice. Pentru finala com
petiției feminine s-au ’ ca
lificat 19 jucătoare printre 
care 5 din echipa Româ
niei. Cel mai bun rezultat 
a fost înregistrat de repre
zentanta țării noastre Elena 
Lupescu cu 427 p.d. Printre 
calificate mai figurează 
Erski Gorianca (Iugoslavia) 
424 p.d., Ronninger (R.D.G.) 
423 p.d., Schiffman (Aus
tria), Trandafir (România)

PE SCURT • PE SCURT
• La 1 iulie se va 

deschide Ia ștrandul 
Tineretului din Ca
pitală cursul de Ini
țiere la tenis de 
cîmp pentru copii și 
tineret între 7—18 
ani. Cursul va func
ționa sub conduce
rea unui colectiv de 
antrenori de specia
litate. Participanții

la acest curs vor a- 
vea la dispoziție 
mingi și rachete, 
înscrierile se fac 
zilnic la stadionul 
Tineretului, între o- 
rele 10—13 și 16—19.

• Astăzi, pe velo
dromul din Parcul 
Sportiv Dinamo, de 
la ora 17,00, Încep 
Întrecerile eon-.

(Urmare din pag. I) 

ștești, oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români, birma- 
nezi și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

Pe clădirea aeroportului e- 
rau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe fron
tispiciul aerogării, erau înscri
se în limbile celor două po
poare, urările: „Bun venit pre
ședintelui Consiliului Revolu
ționar, generalul Ne Win“, 
„Trăiască prietenia româno- 
birmană“.

La ora 11,30, avionul oficial 
— care a fost escortat deasu
pra teritoriului românesc de 
avioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate — a aterizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane a 
fost salutat cordial de preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
celor două țări. în același 
timp, în semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie. Cei 
doi președinți au trecut în re
vistă batalionul de onoare 
aliniat pe aeroport. înaltu
lui oaspete i-au fost prezen
tate persoanele oficiale pre
zente.

Salutînd pe președintele 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, președintele 
Consiliului de Stat, CHIVU 
STOICA, a spus ;

In numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, al guvernului și po
porului român, am deosebita 
plăcere să vă adresez dum
neavoastră, domnule președin
te, mult stimatei doamne Ne 
Win, tuturor prietenilor bir- 
mani care vă însoțesc, un cald 
salut de bun sosit pe pămîntul 
României.

Vizita Excelenței Voastre și 
a distinselor persoane care vă 
însoțesc — a spus președintele 
Consiliului de Stat — se în
scrie pe linia tradițiilor de 
prietenie statornicite între po
poarele român și birman.

Constatînd cu satisfacție in
tensificarea în ultimii ani a 
colaborării dintre țările noas
tre, în special în domeniul e- 
conomic, ne exprimăm con
vingerea că vizita dumnea
voastră și convorbirile pe care 
le vom purta vor aduce o 
contribuție importantă la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
la dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre România și 
Uniunea Birmană, la întărirea 
păcii și colaborării internațio
nale.

în scurta dumneavoastră 
vizită veți avea posibilitatea 
să cunoașteți preocupările și 

cu cîte 421 p.d. Cebullea 
(R.D.G.), A. Schimdt (R.D.G.) 
cu cîte 415 p.d., Mikulci- 
kova (Cehoslovacia) 413 p.d. 
și altele.

La masculin printre cei 
27 de calificați se numără 
Luther Eberhardt (R.D.G.) 
cu 957 p.d., Grom (Iugosla
via), 944 p.d., Varfalvi (Un
garia) 931 p.d., S. Miro (Iu
goslavia) 928 p.d., Vînătoru 
(România) 911 p.d., Sarlic 
(Cehoslovacia) și alții. Din 
echipa română s-au mai 
calificat Purje, Micoroiu și 
Szemani. Astăzi au loc în
trecerile turneului final.

cursului internațio
nal de ciclism orga
nizat de clubul Di
namo. Participă 
sportivi de la Dozsa 
Budapesta, Dynamo 
Berlin, Dinamo 
București și Steaua, 
în program figurea
ză probe de viteză, 
eliminare eto. între
cerile vor continua 
miine la aceeași oră.

SOSIREA IN CAPITALĂ À EXCELENJEI SALE, 

GENERALUL NE WIN,
Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane

realizările poporului român, 
eforturile pe care le depune 
pentru progresul și înflorirea 
patriei sale, precum și senti
mentele de stimă și simpatie 
pe care le nutrește față de po
porul birman, față de lupta sa 
pentru dezvoltarea economică- 
și independența țării.

Avînd încă proaspete în 
amintire căldura și prietenia 
cu care dumneavoastră, Exce
lență, ne-ați primit în scurtul 
popas făcut în frumoasa dum
neavoastră țară, precum și în
trevederea cordială pe care 
am avut-o cu acest prilej, ne 
exprimăm convingerea că vi
zita pe care o începeți astăzi 
în România va fi deopotrivă 
de plăcută pentru dumneavoa
stră, pentru distinsa doamnă 
Ne Win, pentru toți ceilalți 
oaspeți și utilă pentru dezvol
tarea relațiilor dintre țările 
noastre.

Vă urez încă o dată, din toa
tă inima, bun sosit pe pămîn
tul României.

în răspunsul său, președin
tele NE WIN a spus :

Pășind pe pămîntul Repu
blicii Socialiste România în
tr-o vizită de prietenie și bu
năvoință, soția mea și cu mine, 
precum și membrii delegației 
noastre, ne exprimăm satisfac
ția pentru primirea caldă, 
prietenească. Cuvintele fru
moase de bun venit rostite de 
președintele Chivu Stoica sînt 
cît se poate de promițătoare 
pentru dezvoltarea și pe vii
tor a relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre. în nu
mele meu personal și în nu
mele tuturor membrilor dele
gației noastre, doresc să ex
prim mulțumirile mele cor
diale.

Deși Republica Socialistă 
România și Uniunea Birmană 
se află din punct de vedere 
geografic la mare distanțăuna 
de alta, deși ne deosebim prin 
tradițiile noastre culturale, 
relațiile dintre cele două țări 
ale noastre sînt strînse și, prin 
schimbul de idei și opinii, am 
dezvoltat prietenia și bună
voința reciprocă. Republica 
Socialistă România se află an
grenată, datorită hărniciei și 
curajului de neabătut al po
porului său, în opera de extin
dere a industriei țării, de creș
tere a nivelului economic al 
națiunii și a nivelului de trai 
al poporului. Știam dinainte 
despre aceste realizări ale dv., 
acum ne pregătim, cu nerăb
dare, să Ie vedem cu proprii 
noștri ochi.

în continuare, el a spus : Din 
1962, cînd marele dv. condu
cător, defunctul președinte 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
vizitat Birmania, relațiile din- 

. tre România și Birmania s-au 
întărit șl s-au dezvoltat, le

Recepție
(Urmare dtn pag. I)

Revoluționar al Uniunii Bir
mane, și a soției sale.

Au luat parte Alexandru 
Bîrlădeanu, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Constanța Crăciun și 
Ilie Murgulescu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Iosif 
Banc și Petre Blajovici, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de in
stituții centrale, oameni de 
știință și cultură, generali, 
ziariști români, birmanezi și 
corespondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și atașați militari.

La începutul recepției, au 
fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

(Agerpres).

în ziua de 24 iunie, tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., au primit delegația 
Partidului Comunist din Chile, 
care la invitația Comitetului 
Central al P.C.R. face o vizită 
prietenească în Republica So
cialistă România. Delegația 
este formată din tovarășii 
Victor Diaz, membru al Secre
tariatului P.C. din Chile, 
conducătorul delegației, Cesar 
Godoy, membru al C.C. al P.C. 
din Chile, deputat în Con

găturile comerciale, economice 
și culturale dintre cele două 
țări s-au extins. Această 
dezvoltare se datorează prie
teniei și bunăvoinței din
tre conducătorii și popoarele 
celor două țări. Sînt de părere 
— a continuat generalul 
Ne Win — că legăturile 
de cooperare româno - bir
mane vor fi în avantajul 
ambelor țări și, în concor
danță cu aceasta, aș dori 
să spun că este dorința noas
tră să intensificăm și să dez
voltăm aceste legături. Sînt 
sigur că vizita delegației noas
tre va contribui la dezvoltarea 
prieteniei și înțelegerii între 
cele două guverne și popoare 
ale noastre, la întărirea și pe 
viitor a colaborării între noi.

Excelență, doamnelor și 
domnilor, permiteți-mi să-mi 
exprim încă o dată mulțumi

Vizite protocolare

Președintele Consiliului Re
voluționai- al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, a făcut vi
neri la amiază o vizită proto
colară președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica.

La întrevederea care a avut 
loc cu acest prilej, și care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au luat parte Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Eduard Mezincescu, adjunct

La Monumentul Eroilor Luptei 

pentru Libertatea Poporului și a Patriei, 

pentru Socialism

în cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, ge
neralul Ne Win, însoțit de 
membrii suitei sale, a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Luptei pentru Li
bertatea Poporului și a Patriei, 
pentru Socialism.

împreună cu înaltul oaspete 
au sosit Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Popescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Birmania, 
general maior Constantin 
Popa, locțiitorul șefului Mare
lui Stat Major.

La sosire, o gardă militară 
a prezentat onorul. Au fost

Spectacol de gală

Vineri seara a avut loc la 
Teatrul de Operă și Balet un 
spectacol de gală în onoarea 
generalului Ne Win, președin
tele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane și a soției 
sale.

Primiți cu vii aplauze de 
asistență, președintele Ne Win, 
cu soția și președintele Chivu 
Stoica, cu soția, au luat loc în 
loja centrală, ornată cu eșarfe 
în culorile drapelelor de stat 
ale celor două țări.

La spectacol au asistat 
Constanța Crăciun și Ilie 
Murgulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Iosif Banc 
și Petre Blajovici, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale de stat și 
organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință

Vizita doamnei Ne Win la Fabrica 

de confecții și tricotaje București

Vineri după-amiază, doamna 
Ne Win, împreună cu Elena 
Murgulescu și Aurelia Po
pescu, soția ambasadorului 
român la Rangoon și cu per
soane din suita președintelui 
Birman, au făcut o vizită la 
Fabrica de confecții și trico
taje București, 

gresul Național al Republicii 
Chile, și Maria Herrera, în
vățătoare.

La primire au luat parte, 
tovarășii Gheorghe Petrescu 
și Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întâlnirii a avut 
loc o discuție care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
de prietenie și cordialitate.

După întrevedere, Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român a oferit o masă 
tovărășească în cinstea dele
gației Partidului Comunist din 
Chile.

rile pentru primirea caldă, 
plină de ospitalitate pe care 
ne-ați făcut-o.

în încheierea solemnității 
de la aeroport, a fost primită 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni, pre
cum și tineri birmanezi care 
studiază în țara noastră, aflați 
pe aeroport, au salutat cu căl
dură pe oaspeți. Un grup de 
pionieri au oferit flori.

Președintele Ne Win și pre
ședintele Chivu Stoica au Pă
răsit apoi aeroportul într-o 
mașină deschisă escortată de 
motocicliști. Ei au răspuns 
cordial saluturilor unui mare 
număr de locuitori ai Capita
lei, aflați de-a lungul șoselei 
străbătute de coloana mașini
lor oficiale în drum spre re
ședința înaltului oaspete.

(Agerpres)

al ministrului afacerilor ex
terne, Gheorghe Popescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Rangoon, și alte 
persoane oficiale.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de membrii suitei sale oficiale.

în aceeași zi, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, însoțit de Ilie Murgu
lescu, Grigore Geamănu, Cor
neliu Mănescu, Eduard Mezin
cescu, ambasadorul Gheorghe 
Ropescu și. alte-persoane ofi
ciale române, a făcut o vizită 
de răspuns înaltului oaspete 
la reședința acestuia.

intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

La Monument se aflau Ion 
Cosma, membru al Consiliului 
de Stat, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri superiori, numeroși 
bucureșteni.

După depunerea coroanei 
de flori, cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere, 
în rotonda monumentului, 
președintele Ne Win și per
soanele oficiale care îl înso
țesc s-au oprit în fața cripte
lor lui Gh. Gheorghiu-Dej și 
dr. Petru Groza.

A urmat apoi defilarea găr
zii de onoare.

și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat persoanele ofi
ciale birmane care îl însoțesc 
pe înaltul oaspete.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La intrarea în sală a celor 
doi președinți au fost intonate 
imnurile de stat birman și 
român.

Programul a cuprins cîntece 
și dansuri din folclorul româ
nesc, interpretate de Ansam
blul „Ciocîrlia“, cu concursul 
unor cunoscut! soliști vocali 
și instrumentiști.

La sfîrșitul spectacolului, 
care s-a bucurat de un frumos 
succes, artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea pre
ședintelui Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane și a 
soției sale, și a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

După vizitarea unor sectoa
re de producție ale întreprin
derii, soția președintelui Ne 
Win și persoanele care au 
însoțit-o au asistat la o pre
zentare de modele de confecții 
de damă.

(Agerpres)
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Protest împotriva 
bombardării 

barajului 
That Huong

HANOI 24 (Agerpres). — 
Misiunea de legătură a înal
tului comandament al Arma
tei Populare Vietnameze a 
trimis un mesaj Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control în Vietnam, în care 
protestează împotriva bom
bardării recente de către avi
oanele americane a barajului 
Thac Huong din provincia Bac 
Thai. în mesaj se arată că nu
meroase avioane americane cu 
reacție, decolînd de pe navele 
flotei a 7-a și de pe bazele 
americane din Vietnamul de 
sud și Tailanda, au bombardat 
și mitraliat barajul Thac 
Huong, ceea ce constituie o 
nouă încălcare a suveranității 
și securității R.D. Vietnam. 
Menționînd că acest bombar
dament a fost efectuat după 
publicarea declarației Ministe
rului Economiei Apelor din 
R.D. Vietnam, care protesta 
împotriva bombardării rețelei 
de diguri din această țară, 
mesajul subliniază că acesta 
este un nou act premeditat al 
agresorilor americani.

Imaginația obosită a cîr- 
muitorilor din La Paz n-a 
mai putut produce decît un 
banal „complot“. Conducă
torul juntei militare boli- 
viene a anunțat, cu nota de 
gravitate corespunzătoare 
momentului, descoperirea 
unei tentative de lovitură 
de stat. Grabnic, au fost 
operate arestări. Firește, 
arestații provin din rîndu- 
rile opoziției. Dacă amintim 
că peste puține zile urmea
ză să se consume alegerile 
prezidențiale, „complotul“ 
și arestările care l-au înso
țit își găsesc o explicație 
lesnicioasă. De altfel, pen
tru a-și ușura răfuiala cu 
adversarii politici, junta a 
adus în capitală încă două 
regimente. Tot din cauza 
„complotului“ — s-a afir
mat în cercurile oficiale.

Deși descoperitorii „com
plotului“ au imaginat un 
întreg scenariu (ar fi fost 
condus ' de ex-președintele 
Estenssoro din... Lima și — 
în plus — ar fi implicate și 
„partidele politice care se 
abțin de la participarea la 
alegeri“), ei întîmpină difi
cultăți în încercarea de a 
oferi un minimum de au
tenticitate versiunii lor. Ca 
să ne exprimăm fără mena
jamente: nu prea să luați 
în serios nici chiar de cei 
care îi tratează cu bună
voință. „Complotul“ se re
comandă drept o operațiu
ne electorală de ceasul al 
12-lea spre a mări șansele 
unui candidat impopular : 
candidatul juntei — ambi
țiosul general Barrientos.

De pe acum se știe că 
urnele nu vor rosti adevă
rul. Teama generalilor este 
atît de mare încît înmul
țesc măsurile de precauție. 
Povestea cu „complotul“ 
este o mostră...

M. RAMURĂ

Nu încercați să căutați imperiul „Diamang“ 
pe o hartă pentru că granițele lui nu sînt deli
mitate. Stabilit in Angola, tentaculele sale se 
extind în Republica sud-africană și în Rhode
sia, unele brațe ajungînd pînă la Lisabona, Lon
dra și New York. „Diamang“ este un stat în stat 
care dispune de o poliție proprie, o administra
ție proprie și chiar de un „împărat“ propriu. Nu
mele acestuia este Ernesto Jardin Vilhena, fost 
ofițer în marina portugheză.

După ce a servit ca înalt 
funcționar al administrației 
coloniale portugheze din An
gola și Mozambic, maiorul 
Vilhena a intrat în. marea fi- 
nanță, înființînd în 1912 Com

Vedere din Rangoon, capitala Birmanie!

Vizita lui du En-lai 

in Albania
TIRANA 24 (Agerpres). — 

Agenția A.T.A. anunță că — 
la invitația C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și a Consi
liului de Miniștri al R. P. Alba
nia — vineri a sosit la Tirana 
o delegație de partid și guver
namentală a R. P. Chineze, 
condusă de Ciu En-lai, vice
președinte al C.C. al P. C. Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, care va 
face o vizită de prietenie în 
R. P. Albania.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Enver Hodja,

-------•-------

Construcții noi la Budapesta

Ape! pentru pace 
în Vietnam

ROMA 24. — Coresponden
tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite: în cadrul unei 
conferințe de presă, profeso
rul universitar Bruno Vitale 
de la Universitatea din Napoli 
a anunțat că un număr de 
personalități universitare din 
Europa occidentală au lansat 
un apel pentru pace în Viet
nam. Semnatarii apelului cer 

pania de cercetări miniere din 
Angola. (P.E.M.A.). în 1913 
Vilheno a obținut, pentru so
cietatea sa, o concesiune mi
nieră care i-a dat dreptul să 
exploateze toate bogățiile sub- 

prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, 
Hadji Lleshi, președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Albania, Mehmet Șhe- 
hu, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Albania, și 
de alte persoane oficiale.

In Adunarea de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
Vineri și-a continuat lucrările se
siunea Adunării de Stat a R. P. 
Ungare. în cadrul ședinței de di
mineață, Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, a prezentat un referat cu 
privire la noul plan cincinal, ară- 
tînd că sarcinile noului plan cin
cinal corespund cerințelor funda
mentale ale politicii partidului în 
domeniul dezvoltării industriei, 
creșterii nivelului tehnic, sporirii 
producției economice.

Declarațiile lui Marko Nikezici
BELGRAD 24 — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 23 iunie, Marko Nikezici, secre
tarul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, a vor
bit la televiziunea din Belgrad în 
cadrul emisiunii ,,Convorbiri ac
tuale", răspunzînd la întrebările 
telespectatorilor privind situația 
internațională și politica externă a 
Iugoslaviei.

Apreciind situația internațională 
ca nesatisfăcătoare în ansamblu, 
el a spus că încordarea în diferite 
regiuni ale lumii și în special răz
boiul din Vietnam constituie un 
pericol pentru pace și o piedică în 
calea îmbunătățirii relațiilor inter
naționale. Referindu-se la situația 
din Europa, el a spus că aceasta 
poate fi considerată încurajatoare,

tuturor colegilor lor din Euro
pa occidentală să-și unească 
eforturile și să-și manifeste 
opoziția hotărîtă față de agre
siunea americană din Vietnam.

Printre semnatari se află 
profesori universitari din R.F. 
Germană, Belgia, Franța, Sue
dia, Anglia, Italia, Olanda, 
Elveția și Austria.

solului angolez. .P.E.M.A. avea 
nevoie pentru aceasta de capi
taluri care nu puteau fi găsite 
în Portugalia. împreună cu 
Société Generale Belge, cu 
Banque d’Union Parisienne, 
ca și cu grupurile financiare 
americane Ryan și Guggen
heim, Vilheno a hotărît crea
rea unei filiale a companiei 
sale. Astfel, s-a născut „Dia
mang“, care va obține mono
polul exploatării diamantelor 
angoleze.

în anul 1923 lista acționari
lor societății „Diamang" cu
noaște o schimbare importan
tă. D-l Eric Oppenheimer, pa
tronul puternicului concern 
„South African Anglo-Ameri
can Corporation“, hotărăște 
să intre în joc. Societatea sa 
afiliată, „De Beers Consolida
ted Limited“ controlează 85 la 
sută din piața capitalistă a 
diamantelor și, de aceea, dia
mantele extrase din Angola la 
un preț foarte scăzut datorită 
mîinii de lucru ieftine, au fă
cut din „Diamang" un concu
rent primejdios. Prin tratative 
de culise, Oppenheimer obține 
ca „Diamang“ să accepte să 
pună vînzările diamantelor 
sale sub controlul lui. Eric 
Oppenheimer devine membru 
al Consiliului de administra- j

LA RIO DE JANEIROLA RIO DE JANEIRO

hramintari 
studentesti

De cîtva timp la Univer
sitatea din Rio de Janeiro 
domnește o situație încor
dată. Joi, studenții de la 
această Universitate au dat 
un „ultimatum“ rectorului 
Pedro Calmon cerînd anu
larea sancțiunilor dictate 
împotriva a 27 de studenți 
care au fost învinuiți că au 
încercat să provoace o gre
vă generală în institutele 
braziliene de învățămînt 
superior. Studenții sînt ne
mulțumiți de o hotărîre a 
rectoratului Universității 
din Rio de Janeiro de a se 
percepe o taxă suplimenta
ră semestrială de la cursan- 
ții Facultății de filozofie. 
Această măsură a provocat 
proteste energice în rîndu- 
rile studenților iar, ca răs
puns, autoritățile au ares
tat 4 studenți și au exma
triculat alți 23.

deoarece „nu numai că între Est și 
Vest se dezvoltă comerțul, turis
mul și schimbul în general, dar 
guverne și factori politici sînt foar
te angajați în crearea unui climat 
mai favorabil căutărilor în comun 
a căii spre pace și securitate".

M. Nikezici a spus : Nu știu 
dacă azi se mai poate vorbi de un 
adevărat viitor al pactelor, în sen
sul unei perioade lungi. înseși 
pactele militare reorganizează po
ziția și orientarea lor în condițiile 
actuale. Există și astfel de concep
ții de a se rămîne în actuala orien
tare de întărire a politicii de 
blocuri promovate de aceia care se 
situează pe poziții extremiste și 
cred că ar putea ajunge la revi
zuirea granițelor din Europa. El a 
afirmat în continuare că interesele 
naționale ale țărilor socialiste cer 
eliminarea barierelor în Europa, 
atît din motive economice, cît și 
politice, bariere create de existen
ța alianțelor militare. Conducătorii 
sovietici și cei ai altor țări socia
liste au făcut în ultimul timp mai 
multe declarații categorice că Tra
tatul de la Varșovia ar fi gata sa 
se dizolve cu condiția ca Pactul 
Atlantic să facă același lucru. Sub
liniind că acest lucru nu poate fi 
realizat peste noapte, vorbitorul a 
scos în evidență importanța faptu
lui că în Europa s-a ajuns, atît de 
o parte cît și de cealaltă, la con
statarea că viitorul continentului 
nu constă în pacte și diviziune.

Marko Nikezici a calificat ca 
pozitive propunerile privind asigu
rarea securității în Europa, printre 
care cele ale președintelui de 
Gaulle, propunerea României și 
aceea a Skupștinei federale referi
toare Ia întîlnirea reprezentanților 
parlamentelor dinr Europa.

ție al lui „Diamang" cu un 
control efectiv asupra a 16 la 
sută din acțiunile ei.

Zăcămintele de diamante 
din Angola se găsesc în tere
nurile aluvionare ale bazinu
lui fluviului Wasai și acoperă 
o suprafață de 221 000 km, pă- 
trați. „Diamang" are monopo
lul tuturor activităților de 
prospectare și exploatare a 
diamantelor. Administrația 
colonială portugheză a rezer
vat întreaga mină de lucru 
disponibilă din districtul Lun- 
da „societăților care operează 
în regiunea respectivă". Dar, 
după cum se arată în raportul 
subcomitetului O.N.U. pentru 
grupurile financiare din teri
toriile aflate sub administra
ție portugheză, singura între
prindere care se găsește. în a- 
ceastă regiune este „Dia
mang". în fond, nu-i vorba de 
nimic altceva decît de munca 
forțată.

Privilegiile de care se bucură 
societatea sînt uimitoare. „Dia
mang" nu plătește impozite 
asupra proprietății Imobiliare, 
beneficiilor industriale, bunu
rilor de consum, este excep
tată de taxele de export și 
import.

„Diamang" a contribuit și 
contribuie cu sume însemnate

De Gaulle 
la Novosibirsk
MOSCOVA 24. — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : Vineri, președinte
le de Gaulle și persoanele care 
îl însoțesc au vizitat orașul si
berian Novosibirsk. în cursul 
dimineții, președintele Franței, 
însoțit de Nikolai Podgornîi, a 
făcut o vizită la uzina „Sibe- 
lektrotiajmaș“, unde au fost 
întîmpinați de conducătorii 
uzinei, de ingineri și munci
tori. După vizitarea uzinei, 
A. I. Zverev, președintele Co
mitetului Executiv al Sovietu
lui Regional Novosibirsk, a 
oferit un prînz în cinstea pre
ședintelui Franței. în cuvînta-

Convorbiri intre
gu vernul irakian și kurzi

încetarea luptelor 
din nordul Irakului

După cum anunță agenția M.E.N., o delegație 
a mișcării kurde a sosit la Bagdad, unde a avut 
primele convorbiri cu reprezentanți ai guvernu
lui asupra „punctelor divergente“ și pentru sta
bilirea păcii în Kurdistanul irakian.

Membrii delegației, se arată 
într-o emisiune a postului de 
radio Bagdad, au fost primiți 
de președintele Irakului, ge
neralul Abdel Rahman Aref, 
căruia i-au înmînat un mesaj 
din partea generalului Bar- 
zani, conducătorul mișcării 
kurde. în mesaj se exprimă 
dorința ca, pe baza înțelegerii 
între, cele două părți, să se pu
nă capăt războiului dintre a- 
rabl și kurzi, realizîndu-se ast
fel unitatea națională a po
poarelor din Irak.

Potrivit agenției M. E. N., 
membrii delegației mișcării 
kurde au făcut, de asemenea, 
o vizită primului ministru, 
Abdel Rahman al - Bazzaz, 
transmițîndu-i și acestuia un 
mesaj din partea generalului 
Barzani.

Odată cu începerea convor
birilor între delegația kurdă 
și reprezentanți ai guvernului 
de la Bagdad, relatează agen
ția M.E.N., luptele dintre deta
șamentele kurzilor și trupele 
guvernamentale irakiene au 
încetat în partea de nord a 
Irakului.

IPE
SCURT

la „menținerea ordinei" din 
Angola amenințată de suflul 
luptei de eliberare. în cei trei 
ani care au urmat începerii 
luptei poporului angolez pen
tru eliberarea de sub domina
ția colonialistă, „Diamang" a 
pus la dispoziția guvernului 
portughez pentru așa zisa „a- 
părare o patrimoniului națio
nal" aproximativ 51 milioane 
escudos, dintre care 5 milioa
ne dolari numai în anul 1962. 
Aceste cheltuieli suplimentare 
nu împiedică, bineînțeles, 
trustul să realizeze profituri 
tot mai mari. în 1956 au fost 
extrase diamante în valoare 
de 15 milioane dolari, în 1958 
de 20 milioane, iar în 1963 de 
22,5 milioane.

Presa occidentală a relatat 
că numeroase grupuri finan
ciare manifestă un interes 
crescînd și pentru alte sectoa
re economice ale Angolei. A- 
ceasta a determinat un flux 
continuu de dolari, lire sterli
ne, mărci vest-germane și 
franci francezi spre Lisabona 
pentru a permite Portugaliei, 
înapoiate din puncte de vedere 
economic, să-și mențină cel 
mai mare imperiu colonial din 
Africa.

I. RETEGAN 

rea .rostită cu acest prilej, de 
Gaulle a mulțumit pentru pri
mirea care i s-a făcut la No
vosibirsk. A luat apoi cuvîntul 
Nikolai Podgornîi care a spus 
că la tratativele sovieto-fran- 
ceze începute la Moscova s-a 
constatat că pozițiile celor 
două părți coincid în multe 
privințe sau sînt apropiate. 
Președintele de Gaulle a vizi
tat, de asemenea, filiala sibe- 
riană a Academiei de Științe 
a U.R.S.S. Aici, înalții oaspeți 
au fost întîmpinați de acad. 
M. A. Lavrentiev, președintele 
filialei.

Expoziție 
românească 
la Tokio

La galeriile de artă ale 
Muzeului Metropolitan din 
Tokio a avut loc, sub auspi
ciile Asociației pictorilor ama- 
''tori din Japonia și a Asocia
ției de prietenie Japonia-Ro- 
mânia, vernisajul expoziției 
de lucrări ale artiștilor ama
tori din Republica Socialistă 
România, trimisă de Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Au participat Utaro Kato. 
președintele Asociației picto
rilor amatori din Japonia, H. 
Yamamoto, vicepreședintele 
Asociației de prietenie Japo
nia—România, membri din 
conducerea celor două institu
ții, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Intre reprezentanții marinarilor greviști și cei ai patrona
tului marinei comerciale britanice au fost reluate vineri 
tratativele în vederea soluționării conflictului de muncă care 
a paralizat mai bine de o treime din totalul navelor comer
ciale engleze. Nu s-a făcut cunoscut dacă a intervenit vreun 
progres. Unii observatori se arată optimiști cu privire la 
posibilitatea de a se pune în curînd capăt grevei. în foto

grafie : demonstrație pe străzile Londrei a marinarilor 
__________greviști

Șanse de compromis între 
militari și guvern în Argentina?

Un element nou a in
tervenit în înfruntarea 
dintre comandanții mi
litari și puterea civilă 
din Argentina.

în mod neașteptat a fost 
publicat un comunicat al co
mandantului șef al armatei, 
generalul de divizie Pistarini, 
în care se afirmă că un mem
bru influent al partidului gu
vernamental (Uniunea civică 
radicală a poporului), Jimenez, 
a propus generalului Villegas 
— colaborator, apropiat al lui 
Pistarini — o remaniere mi
nisterială în scopul menținerii

u

n problema cipriotă au intervenit două 
elemente noi. Consiliul de Securitate a a- 
probat pentru a noua oară cererea privi
toare Ia încă o prelungire a mandatului 
forțelor O.N.U. de pe insulă. In al doilea 

Ja rînd, este vorba despre cîteva incidente 
care au provocat o nouă încordare a rela- 
țiilor dintre cele două comunități.

Noul mandat al forțelor O.N.U. este valabil pînă la 
26 decembrie 1966. în raportul prin care cerea noua 
pelungire, U Thant, aprecia că în Cipru au existat 
„unele îmbunătățiri“, dar că evenimente care au avut 
loc pe insulă în cursul ultimelor luni vorbesc despre 
o oarecare înrăutățire a relațiilor. în același timp, în 
raport se ia notă, „cu mare interes“ de convorbirile 
care se desfășoară între guvernele grec și turc ex- 
primîndu-se speranța că aceste negocieri „vor ajuta 
să progreseze pe calea unei soluționări a problemei 
cipriote“.

Atenția observatorilor este actualmente îndreptată 
asupra situației de pe insulă și a negocierilor de cu
lise greco-turce.

Săptăminile din urmă, caracterizate printr-un calm 
relativ, au fost tulburate de cîteva explozii provocate, 
în ultimele zile, la Nicosia. Acestea au determinat o 
încordare a situației, iar autoritățile cipriote grecești 
au blocat din nou cartierul cipriot turc. Tensiunea a 
crescut și în regiunea Phapbos unde s-a semnalat 
construirea unor fortificații. Potrivit agenției „France 
Presse“ aceste incidente amenință să pericliteze calmul 
și stabilitatea care caracterizaseră situația din Cipru 
în ultima perioadă de timp. Tocmai în această 
perioadă se obținuseră cîteva rezultate care 
păreau a fi de bun augur. Demn de semnalat, în a- 
cest sens, este răspunsul comunității turce la apelul 
președintelui Makarios, adresat magistraților turci de 
a se reîntoarce la posturile părăsite după precedenta 
blocadă, la începutul lunii iunie, impusă sectorului 
turc din capitala Ciprului. Vicepreședintele Kuciuk l-a 
încunoștiințat pe președinte că magistrații turci au ac
ceptat să-și reia lucrul.

Alături de acest semn care ar fi putut prevesti o des
tindere a încordării, în cazul în care ar fi urmat și alte 
gesturi concrete, asemănătoare, putem nota și evoluția, 
deocamdată liniștită, a negocierilor și relațiilor dintre 
Atena și Ankara. Reluate cu două săptămîni în urmă, 
la Bruxelles, contactele greco-turce se desfășoară fără 
publicitate. Cîteva scurte declarații permit să se creadă 
că interlocutorii au găsit, cel puțin pentru moment, un 
limbaj comun.

Pînă în momentul de față nu există indicii asupra 
felului cum va participa guvernul cipriot la viitoarele 
tratative greco-turce. Din numeroase surse oficiale ci
priote se aud însă glasuri împotriva oricărei încer
cări de reglementare a problemei cipriote fără parti- \ 
ciparea Nicosiei. „Problema cipriotă — scria „BULE
TINUL CIPRIOT“, organ al ministerului informațiilor 
din Cipru — nu va putea fi reglementată dacă nu se va 
ține seama de voința poporului acestei insule“.

în lumina ultimelor incidente, observatorii așteaptă 
să vadă care va fi influența lor asupra mersului trata
tivelor greco-turce. Indiferent de desfășurarea acestora 
este însă limpede că acțiunile întreprinse de cercu
rile extremiste nu pot decît să prejudicieze fragilului 
calm care se instaurase pe insulă.

EUGEN PHOEBUS

la putere a președintelui Illia. 
în capitala Argentinei se con
sideră că acest comunicat — 
în pofida dezmințirilor oficiale 
— indică începerea de nego
cieri între guvern și coman
danții militari. Potrivit agen
ției France Presse, acest dialog 
pare să vizeze formarea unui 
guvern de coaliție la care să 
participe personalități civile 
reprezentînd majoritatea par
tidelor politice. Este însă puțin 
probabil, adaugă AFP, ca mi
litarii care joacă în prezent un 
rol important în viața, politică 
a Argentinei să accepte_ un 
asemenea guvern.,

ÎN ORAȘUL Paysandu din Uru
guay a avut loc vernisajul expozi
ției de iotografil „Aspecte din Re
publica Socialistă România", trimi
să de I.R.R.C.S. și organizată sub 
auspiciile Consiliului Municipal al 
orașului Paysandu. Arhitectul 
Oscar Garassino, președintele 
Consiliului Municipal a! orașului 
Paysandu a declarat Ia inaugura
rea expoziției că România este o 
(ară Înfloritoare care cunoaște o 

S dezvoltare remarcabilă a culturii șl 
industriei.

AGENȚIA B.T.A. anunță că, la 
mijlocul lunii iulie, o delegație de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Bulgaria, în frunte cu Todor Jiv- 
kov, prim secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și G. 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulga
ria, va face o vizită oficială în 
R, P. Mongolă, la invitația C.C. al 
P.P.R.M., Prezidiului Marelui Hu- 
ral Popular și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole.

DIN CAPITALA Ugandel, agen
țiile de presă anunță că situația 
din fostul regat Buganda este 
aproape normalizată. Funcționarii 
instituțiilor guvernamentale din a- 
ceastă provincie a tării și-au re
luat activitatea. Din inițiativa au
torităților locale și a celor de la 
Kampala, se desfășoară o intensă 
activitate în vederea refacerii in
stituțiilor avariate în timpul cioc
nirilor care au avut loc Intre tru
pele guvernului Miiton Obote șl 
cele fidele fostului rege al Bugan- 
del, Mutessa II.

MINISTRUL afacerilor externe 
al Belgiei, Pierre Harmel, a consti
tuit Ia Bruxelles un comitet inter
ministerial pentru studierea proble
melor legate de transferarea în 
Belgia a sediului Cartierului gene
ral suprem al forțelor aliate din 
Europa (SHAPE). Crearea acestui 
comitet a fost hotărîtă la 9 iunie 
de către Consiliul de Miniștri bel
gian.

ADMINISTRAȚIA națională pen
tru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat că de Ia baza aeriană 
Vandenberg (California) a fost 
lansată joi o rachetă purtătoare 
avînd la bord un satelit denumit 
„Pageos". Satelitul constituie un 
balon sferic avînd diametrul de 30 
metri și este destinat culegerii 
unor informații privind dimensiuni
le șl forma Pămîntulul.
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