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tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PROGRAM

în timpul acestei săptă- 
mîni tineretul, alături de 
întregul nostru popor, a ur
mărit cu atenție lucrările 
sesiunii Marii Adunări Na
ționale care a aprobat pla
nul cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale 
perioada 1966—1970.

Elaborat pe baza 
cercetări profunde a 
dițiilor și resurselor
nomiei naționale, a cunoaș
terii legilor obiective de 
dezvoltare a societății, cu 
contribuția activă a unui 
larg cerc de specialiști și 
oameni de știintă, și, prac
tic, a fiecăruia dintre mi
lioanele de făuritori ai bu
nurilor materiale și spiri
tuale, actualul plan cinci
nal este, așa după cum a- 
precia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „opera între
gului popor, a întregului 
partid, emanație a gîndirii 
și înțelepciunii celor ce 
muncesc ; aceasta dă pla
nului nostru forță și trăini
cie, constituie garanția în
deplinirii lui cu succes".

întruchipare strălucită 
a istoricelor hotărîri adop
tate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, ac
tualul plan de perspectivă 
este desfășurat pe ani, atit 
pe ansamblul economiei, 
cît și pe ramuri și între
prinderi, fiecare minister, 
regiune sau unitate eco
nomică avînd acum un pro
gram clar de activitate pî- 
nă în anul 1970. O aseme
nea planificare, logică, fi
rească pentru o activitaLe 
economică cu un grad mare 
de complexitate cum este 
cea a țării noastre permite 
întreprinderilor, ministere
lor, celorlalte organe cen
trale să ia din timp măsu
rile ce se impun pentru în
deplinirea obiectivelor pre
văzute, să organizeze mai 
bine munca mai ales in

domeniile unde este nece
sară o pregătire de durată 
(investiții, asimilarea de 
noi produse, introducerea 
de tehnologii moderne etc.). 
Se creează premize incom
parabil mai bune pentru 
desfășurarea inițiativei 
creatoare a colectivelor din 
întreprinderi în vederea 
folosirii cît mai raționale a 
resurselor materiale și de 
muncă, ceea ce se va con
cretiza. fără îndoială, in 
sporirea eficacității între
gii noastre activități 
nomice.

Parcurgînd cifrele 
scrise în dreptul fiecărui 
indicator, oamenii 
din patria noastră, 
tul. au luat cunoștință 
bucurie de fidelitatea 
care noul plan cincinal re
flectă politica consecventă, 
marxișt-leninistă a parti- 
uului, de continuare în ritm

„Scînteia 
tineretului

Sosirea delegației Uniunii Sovietice 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante
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Cursuri
de vară
pvntru 

profesori
Peste clteva 

cursurile de vară 
de Societatea de 
și chimice pentru 
specialitate din licee și școli 
generale în vederea perfecțio
nării cunoștințelor științifice.

La București se vor desfă
șura cursurile pentru cadrele 
didactice care predau chimia. 
Tșmatica prelegerilor ce ur
mează să fie expuse de acade
micieni, profesori universitari 
și specialiști cu activitate în
delungată în producție, se vor 
referi la relațiile între struc
tura și proprietățile substanțe
lor. Ele vor trata probleme pri
vind relațiile dintre structura 
și activitatea catalizatorilor, 
structura și culoarea substan
țelor organice, structura și ac
tivitatea fiziologică etc. La Ti
mișoara, iași și Cluf, profe
sorii de fizică vor audia con
ferințe cu privire la elemente 
de matematică și dinamică- 
cuantică, aspecte ale teoriei 
relativității, elemente de mag
netism, mașini electronice de 
calcul, probleme de electron- 
zică, structura electronică, pro
prietățile magnetice și optice 
ale corpului solid, reacții nu
cleare la energii înalte și ener
gii mici, producerea și sepa
rarea izotopilor.

In afara acestora, cursurile 
vor cuprinde lucrări practice, 
vizite la întreprinderi indus
triale și institute de cercetare 
etc. In încheiere, cursantii vor 
face o excursie de documen
tare în principalele obiective 
industriale din regiunile Plo
iești, Bacău, Suceava si lași.

zile încep 
organizate 

știinfe iizice 
profesorii de

(Agerpres)

Am văzut în „Dialectica fo
cului continuu" prima parte a 
reportajului că, tinerii mun
cesc și muncesc bine. Intrăm 
în cel de-al doilea „schimb" 
al zilei: timpul destinat dis
tracției. Nu e oare acest timp, 
mai ales Ia vîrsta tinereții, 
la fel de prețios ? Și nu tre
buie cheltuit, oare, cu aceeași 
grijă și exigență, cu aceeași 
preocupare pentru eficiență 
calitate ?

Simbătă seara a sosit la 
București delegația Uniunii 
Republicilor Sovietice 
liste, care va participa 
sfătuirea Comitetului 
Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia.

Din delegație fac parte L. I. 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, conducătorul delega
ției, A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice, R. I. Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
K. V. Rusakov, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au

Socia
la con- 
Politic

fost
Nicolae 
general 
trai al
Român, 
ședințele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al’P.C.R., 
general de armată Leontin 
Sălaj an, ministrul forțelor ar
mate, Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Teo
dor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia la Moscova.

Au fost de față A. V. Basov,

salutați de tovarășii 
Ceaușescu, secretar 

al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 

Chivu Stoica, pre-

Chiar dacă vara aceasta, 
mai capricioasă ca altădată 
a încercat să ne amăgeas
că, amînînd întâlnirea pe 
care ne-o dă, punctuală, în 
fiecare an, lumea amfitea- 
trelor a așteptat-o cu certi
tudine. Și ea a venit. Vara, 
în limbaj studențesc, se 
numește vacanță. Iar pen
tru cei peste 9 500 de stu
dent i, ea se mai numește 
Costinești, Izvorul Mureșu
lui, Pîrîul Rece...

In lumea universitară, 
Costineștiul nu mai are 
nevoie de prezentare. El 
înseamnă, succint exprimat, 
Mare, Soare, Odihnă, Dis
tracție. Amănuntele — și 
mai ales amintirile despre 
orășelul studențesc de vară, 
se transmit, prin via grai, 
de Ia promoție Ia promoție.

N-am vrut să tulburăm 
cu nimic întâlnirea de ieri 
a celor 1 084 de studenți 
din toate centrele univer
sitare ale țării, cu Cosii- 
neștful anului 1966. I-am 
lăsat să iacă cunoștință. Să 
se familiarizeze 
Iul gazdă. Să se 
în vile. Să afle 
despre blocurile 
găzduiesc, începînd de ieri, 
500 ..............................
noua 
care 
rînd, 
tentă, și care va oferi și 
surpriza unui mare ring de 
dans.

11 lăsăm să se întâlneas
că, astă seară, In cadrul 
ie8tiv al deschiderii tabe
rei, să perfecteze pro
gramul, îmbogățind cu su
gestii proiectul deja alcă
tuit.

îl lăsăm să ia „startul" 
vacanței la mare, promițîn- 
du-le că vom reveni cu re
latări largi — și în imagini 
— despre competiția numi
tă „Vacanța la Costinești" 
în care se îmbină voia 
bună, cîntecul, dansul și... 
fantezia organizatorilor. 
Cîștigătoril ? Ii știm de pe 
acum : 1 084 de studenți și 
cel care Ie vor urma în 
seriile următoare.

*

la Poiana Brașov
Foto: AGERPRES

rbăieți șl fete despre: 1) Cit 
timp consacră zilnic distracții
lor și cum îl folosesc? 2) Cînd 
au dansat ultima dată și unde ? 
3) Ce cred că s-ar putea face 
pentru ca timpul lor liber să 
capete o cit mai bună întrebu
ințare ? Rezultatul statistia al 
răspunsurilor exprimat în pro
cente este următorul:

• 100 la sută : 3—5 ore folo
site la film sau la plimbare pe 
„corso*.

• 100 la sută : nu-și amintesc 
ca în ultimele luni să fi dansat 
la vreo reuniune, bal, cherme
ză etc. Inițiate de vreo organi
zație U.T.C.

• 100 la sută: au solicitat o 
casă de cultură In centrul ora
șului și, ceea ce ni s-a părut 
foarte interesant, au făcut pro
puneri concrete privind folosi
rea unor posibilități existente.

Șl acum, iată stenograma 
citorva din convorbirile avute.

LA ORDINEA ZILEI

MICROINTERVIURI

PE 1000 DE METRI

(Gontinaare In pag. a llf-ațmai bine de 170 de

și

Recoltarea griului la cooperativa agricolă Valea Seacă, regiunea Dobrogea

ai misiunilor 
acreditați în țara

bucureșteni aflați 
au salutat cu

REEOL TAREA

La prima tangență cu noap
tea, Turda -devine din ce in ce 
mai animată și promenada, 
care măsoară aproape un kilo
metru, pare un fluviu viu. Pe 
acest traseu am desfășurat timp 
de aproape două ore o activi
tate care a stîrnit curiozitatea 
și interesul tinerilor: am dis
cutat cu

ambasadorul
București, care face parte din 
delegație, membrii ambasadei 
sovietice, șefi 
diplomatice 
noastră.

Numeroși 
pe aeroport 
căldură pe membrii delegației 
sovietice. Pionieri le-au ofe
rit flori.

★

Tn aceeași zi a sosit la Bucu
rești mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, coman
dant suprem al forțelor ar
mate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia. Pe aeroport a fost în- 
tîmpinat de general de arma
tă Leontin Sălaj an, ministrul 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

(Agerpres)

• Pe întreg cuprinsul țării vremea a fost în ultima vreme 
favorabilă creșterii și dezvoltării plantelor, continuării lu
crărilor de întreținere a culturilor, iar în regiunile sudice 
pentru recoltarea cerealelor păioase și a mazării.

Griul, secara și orzul de toamnă au fost recoltate de pe 
suprafețe mai mari în regiunile Oltenia, București, Galați, 
Dobrogea și Banat. In ultimele zile ale acestei săptămâni 
stringerea recoltei de grîu a început în regiunile Ploiești, 
Argeș și altele.

în multe regiuni prașila a IlI-a la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui a fost terminată.

(Agerpres)

O nouă
rezervație 
științifică

In apropierea comunei Geaca, 
raionul Gherla, a luat ființă o 
rezervație științifică, prima de 
acest fel din Transilvania. Re
zervația are o întindere de 40H 
hectare cu un relief diierit. 
Aici cuibăresc primăvara și 
toamna circa 300 specii la care 
se adaugă 24 specii de păsări 
de pasaj. Rata motată, stircul 
purpuriu, stircul roșu, egreta 
mare, sint numai clteva dintre 
păsările considerate rarități 
sau monumente ale naturii 
care, permanent sau sezonier, 
se află In rezervația amintită. 
II Rus).
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modul în care

„INGENERAL

Ultima plenară a comitetului 
U.T.C. al raionului Drăgășani 
a analizat „Preocuparea comi
tetului raional al U.T.C. pen
tru îndrumarea organizațiilor 
U.T.C. în vederea organizării 
în mod plăcut și educativ a 
timpului liber al tineretului". 
Cum era și firesc, s-a eviden
țiat atunci experiența bună, 
s-au criticat unele neajunsuri, 
.s-au stabilit măsuri.

S-a scurs de la această ana
liză aproape două luni de zile, 
timp suficient pentru ca cel 
puțin principalele măsuri ela
borate să prindă viață. Tova
rășul Vasile Constantin, prim 
secretar al comitetului raional 
U.T.C., ne-a asigurat că „în 
general organizațiile U.T.C. se 

• preocupă mai mult de organi
zarea timpului liber al tinere
tului". Ce înseamnă acest 
„în general", am încercat să a- 
flăm analizînd 
unele din mă
surile stabilite 
au fost înfăp
tuite.

în plenară a 
’ost criticată 
ne drept preo- 
:uoarea scăzu
tă manifestată 
atît de organi
zațiile U. T. C. 
Jît și de cămi
lele culturale 
din comunele 
JJtefănești, De- 
:ești, Făgețel, 
Mareea, Dră- 
țoești, Cucuiel- 
i, Albești etc., 
oentru organi- 
:area timpului 
iber al tinere
lului. Aceste 
organizații și 

. iltele, s-a sta
bilit atunci în 
>lenară „biroul
comitetului raional U.T.C. le 
• a ajuta în mod special să 
irgauizeze săptămînal seri 
listractive, duminici cultural- 
portive, hore țărănești, ser- 
tări cîmpenești". O măsură 
>ună dar cum s-a realizat ?
. La Făgețel s-a organizat o 
luminică cultural-sportivă la 
are au participat și tineri 

Sin comunele vecine. La
iești, Drăgoești s-a reușit 
’e organizeze cîte o horă ță- 
ănească, la Dienci a... început 
lunca de organizare a unei e- 
hipe de dansuri. în comunele 
îarcea, Dejești, Ștefănești, U- 
urei și altele (destul de multe) 
•înă acum nu s-a făcut nimic, 
ituația rămînînd aceeași ca și 
aainte de plenară.
Una din cauze este și faptul 

ă cei chemați să se ocupe de 
rganizarea timpului liber al 
■neretului, au uitat mult prea 
epede măsurile stabilite. Să 

’«cemplificăm : Secretarul co- 
aitetului U.T.C. al comunei 
tefănești și directorul cămi- 
ului cultural, (care sînt una 
i aceeași persoană), Dobre Va
ile, și-a notat cu grijă în car- 
ețel tot ce s-a discutat la ple
acă. L-a închis apoi într-un 

' ertar, iar tinerii continuă să 
î ducă la dans și la alte dis- 
'acții în comuna vecină, Zlă- 
ărei. Cam într-un mod ase- 
lănător ar putea fi apreciată 
i situația de la Dejești, unde 
irectorul căminului este, de 
semenea, șl secretar al comi
cului U.T.C., ca și situația din 
ăvideni. Prundeni, Orlești 
tc. Rezultatul; în ultima lună 
in programele săptămînale 
le căminelor culturale din co- 
umele amintite și din altele, 
oile tineretului, serile distrac- 
ve, duminicile cultural-spor- 
ve au fost complet absente 
Fără a scuza cu nimic lip

irile care aparțin comitetelor 
i.T.C. pe comună, considerăm 
îsă că era o datorie elemen- 
iră a comitetului 
r.T.C. de a asigura o îndru- 
îare competentă, un control 
ficace asupra modului în care 
■nt îndeplinite propriile sale 
otărîri. Aceasta cu atît mai 
îult, cu cît nu sînt puțini se- 
retari ăi U.T.C. care nu au 
ică experiența necesară în a- 
est domeniu. Să apelăm însă 
in nou la măsurile 
1 plenară.

raional

stabilite

<

„Lunar, toți membrii birou
lui și activiștii comitetului ra
ional vor ajuta concret orga
nizațiile U.T.C. pentru a orga
niza cel puțin o activitate cul- 
tural-distractivă la căminele 
culturale din comunele in care 
sint mai multe greutăți în a- 
ceastă direcție". Numai patru 
tovarăși din întregul activ ra
ional U.T.C. au îndeplinit a- 
ceastă prevedere. S-au mai 
hotărît cu prilejul plenarei a- 
mintite : organizarea de ex
cursii, drumeții, vizite cu par
ticiparea unui număr mare de 
tineri. La rubrica îndeplinit se 
înscriu doar două-trei excursii, 
cu cîte 20—30 de tineri.

în munca de organizare a 
timpului liber al tineretului, 
organizația U.T.C. nu activea
ză singură. Ea colaborează cu 
U.C.F.S., Casa de,cultură, Co
mitetul de cultură și artă, în
treprinderea cinematografică 

UXI) Ml

UNDE NI SINTi
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T

vraf 
din 

care 
urît

Al- 
să

tă Combinatul de cauciuc Jilava din Capitală a intrat In funcțiune o stafie automată dotată cu panou de comandă și 
instalație de televiziune pentru urmărirea procesului tehnologic de producție

I®etc. Reprezentanții acestora au 
fost invitați, ca de obicei, la 
plenară. Toți au spus ce este 
de făcut și au dat asigurări că 
va exista pe viitor o colabora
re mai strînsă. Dar, de la cu- 
vîntul spus în ședință pînă la 
realizarea promisiunii se pare 
că pentru unii tovarăși dru
mul este foarte lung. Condu
cerea casei de cultură, de pil
dă, se plînge că tinerii nu vin, 
nu frecventează această insti
tuție. Așa să fie ? Comitetul o- 
rășenesc U.T.C. a organizat 
aici o întîlnire a peste 300 de 
tineri cu un activist de partid. 
După întîlnire trebuia să fie 
prezentat un program artistic 
urmat de dans. Metodiștii ca
sei de cultură, cu toate că au 
fost anunțați din timp, au în
cuiat însă stația de amplifi
care și au trimis orchestra în 
altă parte. Un alt exemplu : 
am vizitat casa de cultură la 
jumătatea săptămînii. Am gă
sit acolo o atmosferă neprimi
toare. Pe ușa clubului se afla 
un lacăt mare, sala de festivi
tăți în întuneric, iar în biroul 
directorului metodiștii Gican 
Gheorghe și Trașculeasa Theo
dor lucrau la dări de seamă, 
referate... etc. Programul pe 
acea săptămînă nu numai că 
nu a fost afișat dar nici măcar 
nu fusese întocmit. Acum cî- 
țiva ani, ne-au spus mai multi 
tineri din Drăgășani, ne plăcea 
să mergem la casa de cultură. 
Cîte activități frumoase și in
teresante nu se organizau. Va
ra, în fiecare sîmbătă seară, 
la stadion, se organizau ser
bări, dans. Venea tot orașul și 
tinerii din comunele vecine.

Așadar, iată cum arată a- 
cel „în general" de care ne 
vorbea tovarășul prim secre
tar al comitetului raional. Și 
nu ne miră dacă ne gîndim că 
totul, sau aproape totul, a ră
mas la stadiul unor măsuri 
frumos dactilografiate dar ui
tate între copertele unui dosar. 
Se pare că un adevăr recunos
cut astăzi de toată lumea nu a 
ajuns pînă la urechile tova
rășilor din biroul comitetului 
raional U.T.C. : o hotărîre, 
oricît de bună ar fi ea, nu se 
îndeplinește singură ; pentru 
aceasta se cere o muncă con
cretă de organizare, îndrumare 
și control. Este ceea ce trebuie 
să facă de îndată și tovarășii 
de la comitetul raional U.T.C. 
Drăgășani.

AURELIA POPESCU

primul spectacol 
la care am asistat 
Decorația sălii, lu- 
fastuoase, zumzetul

Ce impresie puternică, ce 
amintire tulburătoare lasă în
totdeauna 
de teatru 
în viață ! 
minile ei 
publicului, eleganta toaletelor 
și a purtării, sunetul grav al 
gongului, povestea dialogată 
ce se desfășoară pe scenă, ac
trița frumoasă, actorul măes- 
tru, aplauzele, toate laolaltă 
ne rămîn, întipărite în memo
ria emoției.

Cum se întîmplă, însă, uno
ra din noi ca prima întîlnire 
de dragoste să fie, vai ! o de
cepție și, deși se păstrează în 
amintire, să nu ne stîrnească 
entuziasmul retrospectiv, tot 
așa și primul spectacol ar pu
tea constitui o evocare stin
gheritoare, amalgamul unei 
înfrigurate așteptări și al unei 
desfătări abia parțiale.

Dacă așa cum am văzut, tî- 
nărul trebuie să găsească aca
să în familie atmosfera care 
să nască și să întrețină nobila 
curiozitate pentru teatru iar 
dacă, la școală, dascălii inves
tiți — fără dăscăleală — cu 
datoria de-a insufla dragoste 
pentru literatura dramatică 
își îndeplinesc perfect această 
datorie, mai este cineva care 
are în această privință o deo
sebită importanță. E drept că 
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(Urmare din pag. I)

de in- 
a țării, 
justifi-

susținut a procesului 
dustrializare socialistă 
Această orientare este 
cată de întreaga noastră ex
periență în procesul de edifi
care socialistă a țării, de în
treaga dezvoltare a societății 
moderne, industria fiind ra
mura hotărîtoare, determinan
tă în sporirea avuției socie
tății, creșterea nivelului de trai 
material și cultural al celor 
ce muncesc.

La finele anului 1970 pro
ducția industrială va fi cu 73 
la sută mai mare decît în 
1965. menținîndu-se un ritm 
mediu anual de creștere ridi
cat de 11,6 la sută. Se acordă 
în continuare prioritate ramu
rilor industriale care dețin un 
rol decisiv în economie : e- 
nergia electrică, metalurgia, 
construcțiile de mașini, în
deosebi electronica și electro
tehnica, chimia. în același 
timp o dezvoltare mai rapidă 
decît în trecut va 
producția bunurilor 
sum care contribuie 
imediat la ridicarea 
de viață al populației.

Noul program de dezvoltare 
a economiei naționale prevede 
măsuri importante pentru ri
dicarea nivelului agriculturii. 
Rezolvarea pînă în 1970 a pro
blemelor mecanizării comple
xe și chimizării producției, 
extinderea lucrărilor de hidro
ameliorații, în special a tere
nurilor irigate, ridicarea ni
velului tehnic și de organizare 
a activității economice în toa
te unitățile agricole va asi- 

cunoaște 
de con- 
direct și 
nivelului

Agamită Dandanache, de cite 
ori era vorba de vreo „persoa
nă însemnată" nu voia să spu
nă „ține". Noi însă o să spu
nem cine. E vorba de dirigin
tele (sau diriginta) clasei.

După cum se știe, între mul
tele și nu ușoarele îndatoriri 
ale dirigintelui, se află și a- 
ceea de a duce clasa la teatru.. 
Frumoasă îndatorire — zicem 
noi, cu înflăcărare. Dar spi
noasă, trebuie de îndată să a- 
dăugăm, cu neliniște.

Firește, o bună piesă de tea
tru, a unui autor reputat, dacă 
nu chiar clasic, constituie și o 
lectură recomandabilă. Dar să 
recunoaștem : una este numai 
să citești, de pildă, Antigona 
de Sofocle sau Gaițele de Al 
Kirițescu, și alta este să le 
vezi întruchipate pe scenă. 
Cîte sensuri, cîte nuanțe ale 
sensurilor, trecute cu vederea 
la lectură, nu apar limpezi și 
uneori strălucitoare, în specta
col ! Căci spectacolul nu nu
mai că dă viață textului dra
matic, dar îl și îmbogățește.

* 
gura obținerea unei producții 
cu circa 26—32 la sută mai 
mare,față de perioada anilor

. 1961—1965. Ca urmare a mă
surilor importante stabilite de 
partid în vederea dezvoltării 
intensive și multilaterale a 
agriculturii, în anii viitori a- 
ceasta se va afirma tot mai 
mult ca o ramură principală 
a economiei naționale, asigu- 
rînd satisfacerea în condiții 
tot mai bune a necesităților 
de consum ale populației și a 
altor nevoi ale societății.

Progresul continuu și rapid 
al întregii economii naționale 
este susținut de un amplu 
program de investiții. Volu
mul total al investițiilor cen
tralizate din fondurile statu
lui în perioada 1966—1970 se 
ridică la peste 280 miliarde lei 
la care se vor adăuga fondu
rile proprii alocate de coope
rativele agricole de producție 
și de cooperația de consum și 
meșteșugărească. Ponderea 
cea mai ridicată a investițiilor 
în actualul cincinal o dețin 
ramurile hotărîtoare ale in
dustriei creîndu-se astfel pre
mize materiale pentru intro
ducerea pe scară largă a teh
nicii avansate 
rile economiei 
canizarea și 
proceselor de 
tinderea procedeelor tehnolo
gice noi.

înzestrarea întreprinderilor 
cu mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate, sarcinile mari pre
văzute pentru continua îmbu
nătățire a calității produselor 
și creșterea productivității 
muncii necesită perfecționa

în toate ramu- 
naționale, me- 

automatizarea 
producție, ex-

de Lascâr Sebastian

De altfel, piesa a fost scrisă 
pentru a fi reprezentată. Și 
nu tot ce e scris în dialog e 
piesă de teatru. Tragediile lui 
Seneca sînt filozofie dialoga
tă, cum Colocviile lui Erasm, 
în ciuda vioiciunilor, sînt dia
logurile unui iscusit moralist 
cu propriile sale idei. Hamlet 

Iz-
facă în condiții

a făcut, chiar 
să stau de vor-

sau Mandragola, fără să ex
cludă lectura, trebuie văzute.

Deci, dirigintele trebuie să 
ducă pe elevi la teatru, ca să 
completeze rezultatele muncii 
profesorului de literatură, 
butește el s-o 
optime ?

întimplarea 
zilele acestea, 
bă cu un diriginte, și nu unul 
din cei mai puțin bine orien
tați sau mai puțin energici. 
Preocupat de asemenea pro
blemă, l-am întrebat: „Ce 
scop se urmărește prin duce
rea unei clase la un spectacol 

! Ua

măsurile am
in plan pen- 
și îmbunătă- 
de formare a

rea permanentă a cunoștințe
lor tehnice și experienței 
practice a tuturor muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
și îndeosebi a tinerilor.

Tineretul nostru a primit cu 
nespusă bucurie 
ple preconizate 
tru accelerarea 
țirea procesului 
cadrelor cu pregătire superi
oară, tehnică de specialitate 
și muncitori cu o calificare 
înaltă, capabili să mînuiască 
în mod corespunzător tehnica 
modernă cu care este înzes
trată într-o tot mai mare mă
sură economia națională. Or
ganizațiile U.T.C. trebuie să 
considere ca pe o îndatorire 
de onoare dezvoltarea intere
sului tinerilor pentru conti
nua perfecționare a pregăti
rii lor profesionale, să-i în
drume spre cursurile ce se or
ganizează, spre folosirea din 
plin a tuturor celorlalte mij
loace create în acest scop. 
Numai astfel ei vor putea să-și 
aducă contribuția, pe măsura 
capacităților și energiei lor ti
nerești la înfăptuirea obiecti
velor mobilizatoare stabilite 
pentru fiecare domeniu 
activitate prin planul de

Prin prevederile sale, 
amploare nemaiîntîlnită 
perioadele precedente, planul 
cincinal ridică problema 
creșterii eficienței întregii ac
tivități economice, a ridicării 
rentabilității tuturor între
prinderilor prin creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rii prețului de cost. Aceasta 
presupune ca o condiție esen
țială coordonarea științifică a 

de 
stat

de 
în

de teatru?" Mi-a răspuns fără 
șovăire : „întreținem astfel la 
elevi spiritul colectiv și în a- 
fara orelor de curs. Acestea 
sînt instrucțiunile". Foarte bi
ne. A crea și a susține spiritul 
colectiv — iată un lucru mi
nunat oriunde și oricînd. Cu 
atît mai mult cu cit este știut 

că spectacolul este el însuși o 
operă colectivă. Dar în aceas
tă împrejurare specială — în
dreptarea colectivă spre teatru 
— lucrul nu ia oare un aspect 
nou, special și el ? Nu credem 
că e același lucru a porni în 
grup la ștrand sau în tabere
le vacanței, cu mersul, tot în 
grup la un spectacol teatral. 
Dacă și intr-un caz și în ce
lălalt se realizează un spirit 
colectiv, nu-i mai puțin ade
vărat că mijloacele de realiza
re sînt cu totul diferite și că 
ele influențează asupra reali
zării în moduri diferite; ba 
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întregului proces de punere 
în valoare a resurselor mate
riale și de muncă, utilizarea 
rațională și completă a timpu
lui de lucru și a mijloacelor 
tehnico-materiale, valorifica
rea deplină a tuturor rezer
velor existente.

Ințelegînd importanța și 
complexitatea acestor sarcini, 
organizațiile U.T.C. sînt che
mate să stimuleze inițiativele 
tinerilor pentru a spori con
tribuția lor la elaborarea mă
surilor tehnice organizatorice 
în vederea desfășurării rit
mice a producției, utilizării 
întregii capacități a mașinilor, 
bunei organizări a locului de 
muncă și folosirii cit mai com
plete a timpului de lucru. Ele 
trebuie să sădească la fiecare 
tînăr conștiința înaltei sale 
îndatoriri de a respecta cu 
sfințenie disciplina socialistă a 
muncii.

Prima jumătate a întîiului 
an al noului cincinal s-a în
cheiat cu rezultate bune. Ase
menea întregului popor tinere
tul patriei noastre încearcă un 
îndreptățit sentiment de mîn- 
drie patriotică pentru rezul
tatele obținute, convins fiind 
că la finele anului 1970 bilan
țul realizărilor va consemna 
ca fapte împlinite toate pre
vederile cincinalului, ceea ce 
va ridica patria noastră pe noi 
culmi ale progresului și civi
lizației. Pentru acest viitor 
luminos al țării tineretul nos
tru, așa cum a dovedit-o în
totdeauna, este ferm hotărît 
să lupte cu toate forțele pen
tru a fi la înălțimea mărețelor 
obiective cuprinse în noul 
plan de perspectivă.

mai mult: dau naștere la sco
puri adiacente scopului prin
cipal. Să ne lămurim. Faptul 
însuși, am zice : faptul meca
nic de-a te afla într-un grup 
nu creează negreșit ceea ce se 
numește „spirit colectiv". Pot 
fi în sînul unei colectivități 
și mă pot ține cu totul izolat. 
Cită vreme nu s-a creat un 
consens unanim sau măcar ge
neral asupra unui tel precis, 
colectivitatea e numai o vorbă 
în vînt. Elevul, îndemnat să 

se ducă la teatru împreună cu 
colegii, nu zice : „Acum am să 
capăt spirit colectiv". Ci își 
zice pur și simplu că se duce 
să vadă teatru și, poate adău
ga că e mai plăcut să vezi 
teatru laolaltă cu prietenii tăi 
de fiecare zi, decît de unul 
singur. Spiritul colectiv se va 
naște din momentul cînd toți 
vor împărtăși aceleași emoții, 
aceleași entuziasme sau, mă 
rog, aceleași decepții. Or, toa
te acestea le va stîrni spec
tacolul. Deci, toată atentia 
noastră va fi îndreptată spre 
efectele spectacolului. Și ast-

Citeva ore libere In 
Birlad iți dau posibilita
tea să cunoști punctele 
sale turistice, să iaci cu
noștință cu arhitectura 
locală, să vizitezi muzeul 
orașului care poartă nu
mele lui Vasile Pirvan. 
Muzeul are o secție de 
istorie, una de științe na
turale, precum și o gale
rie de arie plastice. Exis
tă expuse în cele citeva 
săli un voluminos mate
rial documentar, a cărui 
cercetare Îmbogățește 
cunoștințele oricărui vizi
tator. tn contrast ca ad
mirația pe care ți-o stir- 
nește munca prodigioasă 
a celor care au contribuit 
la realizarea acestui deo
sebit de interesani mu
zeu. străbătindu-I, rămii 
neplăcut surprins corista- 
tind că toate exponatele 
sint așezate într-un ca
dru mai mult decît supă
rător.

Pereții sînt neîngrijit! 
de multă vreme, hi mul
te locuri există pete, pla
fonul are porțiuni dcco- 
jite, elalind un aspect 
respingător. Galeria re
zervată artelor plastice, 
onorată de citeva ta
blouri semnate de nume N. UDROIU

Aspect de la turnarea noului film „Nică și barza"
Foto: AGERPRES

iluzii că a atins vreun 
principal sau secundar, 

și-a dus școlarii din cla- 
elementare la o piesă

fel, s-a ivit din scopul prin
cipal un al doilea scop.

în concluzie, dirigintele nu 
s-a achitat de misiunea sa 
dacă s-a mărginit să adune 
elevii într-o anume zl pentru 
un matineu oarecare. Să nu-și 
facă 
scop, 
dacă 
sele 
„anti-piesă". Alegerea specta
colului e de mare importantă 
și dirigintele nu trebuie să 
aibă slăbiciunea de-a accepta 
ceea ce-i oferă interesele de 
moment ale „organizatorului 
de spectacole" de pe lîngă tea
tru. Apoi, mergerea la specta
col — chiar dacă a fost potri
vit ales — nu se cade să fie o 
întîmplare. Dirigintele cată 
să-și strîngă în prealabil ele
vii, să-i pregătească în legătu
ră cu piesa și interpretarea pe 
care o vor vedea. în sfîrșit, 
după „vizionare" nu e deloc 
bine ca lucrurile să rămînă 
fără urmări. Va avea grijă di
rigintele să găsească prilejul 
de a-și 
școlarii 
vii, cu 
lor, pe
Iată unele din mijloacele pri
elnice creării spiritului colec
tiv și totodată a dragostei 
pentru teatru.

înmănunchia din nou 
și de-a stîrni discuții 
împărtășirea impresii- 
marginea celor văzute.

ilustre ale picturii noas
tre, în care sînt prezente 
busturi ale unor persona
lități culturale, este alea
să complet neinspirat, lu
mina existentă aici fiind 
extrem de nefavorabilă. 
In capătul unei scări se 
găsesc așezate în 
materiale, probabil 
depozitul muzeului, 
pe lingă aspectul
orezintă și pericolul de
gradării. La aceasta se 
adaugă și aspectul total 
neîngrijit pe care îl ofe
ră curtea interioară spre 
care dau ferestrele mu
zeului, precum și aspec
tul clădirii. Să mai adău
găm și starea deplorabilă 
in care se află cele două 
grupuri de busturi aflate 
in curtea aceluiași edifi
ciu.

Luînd cunoștință de 
această stare de lucruri, 
îți vin în minte, tară să 
vrei, vorbele lui V lăbuță, 
concetățean al acestor 
locuri, pe care reformula
te nu te ab(ii a le adre
sa celor in cauză:

— „Unde ni sin! gos
podarii f’„

1

Pe tac
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EXTEMPORAL
Cunosc contraargumentele.
Prea stau oricui la înde- 

mi nă, prea au justificarea 
bunului simț comun ca să 
cedeze fără luptă. „Cum, 
domnule — se înaltă trom
petele indignării — după a- 
tîtea sarcini duse la bun 
sfirșit, șl n-au fost ușoare, 
după ședințe și consfătuiri 
de producție dominate de 
simțul răspunderii, după pro
iecte și bilanțuri pentru care 
am cheltuit atîta matură 
chibzuință, după studii înde
lungate, după examene tre
cute cu bine, ce-mi pretinzi 
dumneata ? Ca pînă și zilele 
odihnei, răgazul anual ai de
stinderii să fie tot așa, un 
lucru serios, o problemă ?

Păi atunci ce facem ? Eu 
unul refuz. Eu, cînd mă văd 
ajuns la porțile vacanței, și 
am in urmă un drum stră
bătut cu conștiința datoriei 
îndeplinite, nu-mi mai iac 
probleme. Țuști I am trecut 
dincolo ? Pot să umblu și-n 
mîini. dacă asta-mi face plă
cere. Pot. dheă am chef, să 
dorm de dimineață pină di

mineață or, din contra, să 
nu lipesc geană de geană 
vreme de săptămini, mă pri
vește. Eu petrec, in fața mea 
răspund, cine ce treabă are 
cu mine l $i nu încerca să 
mă convingi că iți răcești

VACANȚA, UN LUCRU SERIOS
gura de pomană: concediu 
cu condică de prezență in 
parc, vacanță cu plan de 
activitate culturală nu 
vreau, nu-mi trebuie și nu 
voi face cit trăiesc. Punct".

Aproape intimidat, tac.
Glasul acesta poruncitor 

mi-e perfect cunoscut, el a- 
parținind, la drept vorbind, 
și unei jumătăți a inimii, 
mele. Cealaltă jumătate ta
ce. Deocamdată.

Ridic ochii spre cer. nu 
pentru o mistică invocație, 
pur și simplu ca să-mi spri

jin privirile de mătasea azu
rului. Dar uite că seninul 
promis de primele ceasuri 
ale dimineții a dispărut în
tre timp) o prelată de nori 
vineți l-a acoperit, ploaia 
este pe aproape. Asta se 
poate însă întîmplă de atîtea 
ori în zilele vacanței; și in 
acest caz, o dată depășit mo
mentul enervării (s-a dus 
dracului excursia I), întreb : 
ne vom îngădui, iritați de 

ghinion, să asvîrlim ziua la 
coș ? Nu va fi mai logic să 
punem imediat in actualita
te varianta a doua, dinainte 
pregătită ? Și oare nu este 
de dorit ca această variantă 
să nu fie cu nimia mai pre
jos decit prima, asigurîndu- 
ne un număr echivalent de 
(iertați-mi expresia) calorii 
spirituale ? Iar dacă am pre
văzut eventualitatea, dacă 
am știut să alegem, în cu
noștință de cauză, o ocupa
ție demnă de zilele odihnei, 
dacă ne-am îmbogățit prin- 

asimilarea unei anumite va
lori. ce altceva înseamnă 
toate acestea decît că am în
țeles să tratăm vacanța — ' 
ori măcar un fragment din 
ea — ca pe un lucru dintre 
cele mai serioase ?

Sila de moraliștii uscați, 
dorința de a-i evita pe sno
bii „de artă" sint atît de 
mari, încit, să recunoaștem, 
uneori respingem niște so
luții judicioase numai și nu

de Ștefan Iureș

mai pentru că le bănuim 
inspirate de acești insupor
tabili maniaci. Mai ales în 
vacanță, ne încearcă ruși
nea : nu care cumva să pă
rem cu ostentație preocupa
ți de timpul nostru. Lingă 
insul cufundat în dolce iar- 
nienle ne jenăm să avem 
intenția unui — doamne fe
rește — program. Și ce se 
întimplă ?

Rămășițele cetății antice 

de cultură elenistică se află 
la cițiva pași, literalmente, 
de cei 3 metri pătrați pe 
care ne-am așternut cear- 
șeaful de plajă, iar pentru 
astăzi soarele sudicei Man- 
galii ne-a bronzat îndeajuns.

De ce nu mă ridic, de ce 
nu trec alături, în Callatis, 
să mingii înfiorat capitelul 
de coloană, cu volute com
pozite, stilizînd superb răsu
cirea coarnelor de berbec, 

operă cizelată în piatră, a- 
cum 2 000 de ani, de mina 
unui maestru ? N-o fac pen
tru ca să nu mă acuze cumva 
de „autoinstruire perma
nentă" vreun ironist de oca
zie, rămas pe nisipul fier
binte să se prăjească pină 
seara, pină la Umpire I Dar 
asta-i justificare ?

La clubul stațiunii de 
munte, ai cărei oaspeți sin- 
tem, are loc o seară de mu
zică preclasică. Domeniu 
in care bagajul nostru 
de cunoștințe, deloc vo

luminos, ar avea cert de 
ciștigat de pe urma unei 
bune audiții. Atunci de ce 
(mai ales cind știu că un 
prilej asemănător nu mi se 
va ivi cel puțin un an de 
aici încolo) nu mă grăbesc 
să ocup un loc in sală 
peste care acorduri poli
fonice, de mare elevație, se 
vor încrucișa, construind 
sonor bolți cu zvelte ogive ? 
N-o fac, numai ca să nu de

vin ținta altei' zeflemele 
ieftine, emise de nu știu care 
mameluc, agasat dacă își 
pierde partenerul la a două
sprezecea partidă de table l 
Dar asta-i justificare ?

Si așa mai departe, șir de 
dureroase renunțări. De pe 
urma lor regatul vacanței 
riscă să devină un lărim de 
lut gol. fără vegetație, fără 
variație, fără miraje, fără 
istorie. Cu acest pustiu n-am 
ce face in următorul an de 
muncă, cu toate că. in for
mat redus, l-am putea tran- 

spoita acasă, presat intre 
cele două coperți ale al
bumului fotografic.

Hotărît, nu trebuie să ac
ceptăm asemenea renunțări 
de dragul falselor convenții.

Vacanța e un lucru serios 
penttu că, de pe întinsul ei, 
se prevede obținerea unei 
recolte imense. O recoltă de 
impresii, desigur, ca atare 
greu de clntărlt, greu de 
insilozat, totuși o recoltă. 
Nil vrăjit, odihna se revarsă 
peste toată delta vacanței, 
promitindu-ne o abundență 
de frumuseți, de satisfacții 
fizice și estetice, de surprize 
agreabile etc. Nu putem, 
totuși, să așteptăm tndolenți 
revărsarea Nilului, trebuie 
să mai și întreprindem ceva. 
Odihna nu e apatică, e dina
mică î trebuie să-i ridicăm 
în cale ineditele ștachete 
peste care să sară.

Excepționalul... Unii obiș
nuiesc să spună că. in 
această perioadă, „își scot 
creierul din priză'. Subscriu 
la plasticitatea imaginii, cu 
condiția ea, scos din priza 
curentă, creierul să se lase 
în schimb racordat la siste
mul poetico • energetic al 
Stelei Polare.

.i
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ACTUALITATEA

INTR-UN COMPARTIMENT
DE TREN

Studenți ai Facultății de horticultura a Institutului Agronomic 
din Iași, la practică în Stațiunea experimentală legumicolă 

din Buzău, făcind observații în iotul semincer de ceapă

Sîmbătă a avut loc în 
Capitală o adunare fes
tivă consacrată sărbă
toririi Zilei mondiale a 
cooperației.

Despre semnificația 
acestei zile a vorbit 
Constantin Mateescu, 
președintele Uniunii 
Centrale a cooperației 
de consum.

Participanții la adu
nare au adresat o tele
gramă Alianței Coope
ratiste Internaționale în 
care își exprimă solida
ritatea cu cooperatorii 
din lumea întreagă în 
lupta pentru ridicarea 
bunăstării popoarelor, 
pentru menținerea și 
consolidarea păcii. Tot
odată ei se pronunță 
pentru încetarea agre
siunii americane în 
Vietnam și pentru res
pectarea dreptului legi
tim al poporului vietna
mez de a-și hotărî sin
gur, soarta, în confor
mitate cu voința și inte
resele sale, fără ames
tec din afară.

Tovarășii Camara Da
mantang, membru al 
Biroului Politic al Par
tidului Democrat din 
Guineea, ministru dele
gat pentru Guineea mij
locie, și Diallo Abdu- 
laye, ambasador itine-

Plecarea la Alger a unei delegații 
de partid și guvernamentale

Sîmbăta dimineața a plecat spre Alger o 
delegație de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, care la invitația 
Frontului de Eliberare Națională și a guver
nului algerian va participa la festivitățile ce 
vor avea loc cu prilejul celei de a IV-a ani
versări a independenței Republicii Algeriene 
Democratice și Populare și a sărbătorii parti
dului și tineretului.

Din delegație fac parte Pompiliu Macovei, 
membru al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă, con
ducătorul delegației, Ștefan Bîrlea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Georgescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Alger.

Pe aeroport, la plecarea delegației, erau 
prezenți Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
Ion Stoian, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, vicepreședinții 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

rant, directorul Diviziei 
Politice din Ministerul 
Afacerilor Externe, se
cretar general al Ligii 
de prietenie cu popoare
le din Africa și Asia, 
care au făcut o vizită 
în țara noastră, au pă
răsit Bucureștiul sîmbă

tă 2 iulie, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

Juriul celui de al IV- 
lea Concurs și Festival 
de muzică ușoară româ
nească — Mamaia 1966 
— și-a încheiat recent

COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 9 ; 12 : 15 j 18 j 21). 

ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop

rulează Ia Republica (orele 
8,45 ț 11,15» 13,45? 16,15) 
18,45), Excelsior (orele 9,30 ; 
12 ) 16,30 j 19 î 21,15).

FANTOMÂS — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 9 j 
11,30? 14) 16,30 , 18 j 21,30), 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 : 18,30 ; 21), Feroviar (orele
8.45 j 11,15 ; 13,45 j 16,15 ; !
18.45 i 21,15), Melodia (orele I 
16.15 : 18,30 ; 21,15).

DRAGOSTEA Șl MODA
rulează Ta Capitol (orele 9 ;
11,15: 13,30; 16; 18,15), Gri-
vita (orele
18.30 ; 21).

9.15 i 11,45 ; 16:

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGE-
R1LOR — cinemascop

rulează la București (orele
ft. 8,30» 11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
« 21), Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
- 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Floreas-

ca (orele 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,45),
Flamura (orele 9 , 11,15 ; 13,30,
15.45 , 18,15 ; 20,45).

FUI „MARII URSOAICE’ — cine
mascop — Impresii nocturne 

rulează la Lumina (orele 9 i
11.30, 13.45, 16,15: 18,45;
21,15), Gloria (orele 9: 11.15, 
13,30: 16: 18,30, 21,15). Com
pletare : Consfătuirea lucrători
lor din Industria constructoare 
de mașini : Aurora (orele n ;
11.15 I 14 , 16.15 , 18,30 ; 21).
în completare : O poveste cu ■ 
cîntec.

ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cine
mascop — Uvertura

rulează la Victoria (orele 9,15 :
11.30, 13,45: 16, 18,30: 21). 

TREI PAȘI PE PĂMÎNT, Animale 
marine sedentare

rulează la Central (orele 9 ; 
11.15, 13.30, 15,45; 18,15;
20.45) . Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Completare : Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în reniunea Suceava.

NOAPTEA ÎGUANE1 
rulează Ia Union (orele 15,30 ; 
18 : 20.30).

HAL FRANȚA I — Vizita condu
cătorilor de partid șl de stat în 
regiunea lași

rulează la Doina (orele 11,30,
13.45 , 16 : 18.30 : 21. ’ 

SERBĂRILE GALANTE — (în com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid sl de stat In regiunea Iași).

rulează la Giulestl (orele 10,30:
15.30 : 18 < 20.30). Miorița (o- 
rele 9 i 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) , Completare : Ninge.

SOȚIE FIDELA, completare: Ninge 
rulează la înfrățirea (orele 14; 
16 : 18,15 : 20,30). Popular (o- 
rele 16 i 18,15 , 20,30), Comple
tare i Lumea însetată.

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ, Pavlik

rulează la Dacia (orele 9 ; 
13,30—16 în continuare ; 18,30 : 
21).

FERICIREA IN TRAISTĂ, Tracto
rul '66

rulează la Buzești (orele 14 :
16.15 : 18.30), Cosmos (orele
14:16; 18,20), completare : Bu- 
hara—Ural, Rahova (orele
15.30 , 18), completare ; Stiintă 
și tehnică nr. 12/1965.

EU S1NT CUBA I
rulează la Arta (orele 9 i 12 ; 
15 > 18 ; 20).

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop — Cartiere noi în 
București

rulează Ia Munca (orele 10,30 , 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

COMUNICAT
Sesiunea a XXII-a a Comisiei 

româno-sovietice de colaborare 
tehnico-știintifică

Recent a avut loc la Bucu
rești cea de-a XXII-a sesiune 
a Comisiei româno-sovietice 
de colaborare tehnico-știin- 
țifică. La sesiune a fost exa
minată îndeplinirea prevede
rilor protocolului sesiunii a 
XXI-a și s-a convenit tema
tica de colaborare tehnico- 
științifică pentru perioada ur
mătoare.

In conformitate cu protoco
lul semnat, Partea română va 
transmite documentații teh
nice și va primi specialiști 
sovietici pentru cunoașterea 
realizărilor tehnico-științifice 
în domeniile industriei chi
mice, constructoare de mașini, 
petroliere și altele. Partea 
sovietică va transmite docu- 
meptații tehnice și va primi

specialiști români pentru cu
noașterea realizărilor tehnico- 
științifice în domeniile indus
triei chimice, constructoare de 
mașini, miniere, energetice, 
metalurgice și altele.

Cu acest prilej au fost exa
minate și probleme organiza
torice, în vederea îmbunătăți
rii în continuare a activității 
de colaborare tehnico-știin- 
țifică dintre cele două țări.

în timpul șederii sale, dele
gația sovietică a vizitat unele 
întreprinderi industriale și 
instituții culturale din Româ
nia.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Declarațiile unor specialiști 
din agricultura Belgiei

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația de specia
liști din agricultura Belgiei 
care, la invitația Consiliului 
Superior al Agriculturii, a 
făcut o vizită în țara noastră.

In ajunul plecării, specia
liștii belgieni au făcut o vizită 
la Consiliul Superior al Agri
culturii, unde au fost primiți 
de Petre Moldovan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, de alți 
membri ai conducerii consi
liului, precum și ai institute
lor de cercetări agricole.

Cu acest prilej, oaspeții bel
gieni și-au expus impresiile 
culese în cele zece zile de cînd 
au sosit în țară, timp în care 
au vizitat institute de cerce
tări și de învățămînt agricol 
superior, stațiuni experimen
tale, gospodării de stat și 
cooperative agricole.

După ce a mulțumit, în nu
mele delegației, pentru posi
bilitățile create de a cunoaște 
realitățile agriculturii țării 
noastre, dl. Auguste Parmen- 
tier, secretar general al Mi
nisterului Agriculturii al Bel
giei, a arătat că „membrii de
legației și-au făcut o imagine 
cuprinzătoare asupra proble
melor de bază ale agriculturii 
României și principiilor orga
nizatorice ale producției. Am 
constatat cu satisfacție — a 
spus el — legătura strînsă 
care există între cercetarea 
științifică, învățămînt și prac
tica agricolă. Ne-a impresio
nat atmosfera de entuziasm 
care domină în activitatea de 
cercetare și în cea de produc
ție.

Terminarea cooperativizării 
— a subliniat oaspetele bel
gian — a constituit un succes 
important, o mare etapă în
cheiată, care a solicitat e- 
forturi perseverente, cu rezul
tate pozitive asupra produc
ției, rezultate pe care le-am 
cunoscut în timpul vizitei 
mele.

Referindu-se la perspecti
vele agriculturii noastre, dl.

Constant Boon, președintele 
organizației agricole „Boe- 
renbord", a apreciat între al
tele, caracterul realist al pla
nului cincinal, faptul că a fost 
elaborat în urma unor con
sultări largi a specialiștilor și 
practicienilor.

Ca și în timpul vizitei în 
țară, la întîlnirea de la Con
siliul Superior al Agriculturii, 
oaspeții belgieni au relevat 
interesul deosebit pe care îl 
au contactele între specialiștii 
din agricultura celor două 
țări.

(Agerpres)
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DUMINICA 3 IULIE 1966

8.30 : Cum va fi vremea ? ; 8,32 : Pentru noi, femeile !; 
9,15 : Emisiune pentru copii și tineretul școlar ; 10,30 : 
Emisiune pentru sate ; 16 : Studioul A ; 19 : Telejurnalul; 
19,10: Interpretul preferat; 19,30: Documente de piatră: 
Curtea de Argeș ; 20 : Microvarietăți... ; 21 : Film artistic : 
..Sașa" — o producție a studiourilor din R.S.F. Iugoslavia; 
22,35: Telesport ; 22,50: Telejurnalul.

(Urmare din pag. I)

VALERIU EDARU, 26 de ani, 
șeful șantierului de la VUșoa
ra : cu toate că muncesc 10 ore 
tot Îmi rămîn 3—4 ore pentru 
distracție ; sîmbăta mai mult. 
Ce fac în acest timp ? Mă 
plimb, servesc o bere... și iar 
mă plimb. Am dansat la restau
rantul „Someșul”, sîmbăta tre
cută.

PETRU NIGOARĂ, agronom 
stagiar la Stațiunea experi
mentală Turda: Mijloacele de 
distracție sînt extrem de redu
se. Manifestările cultural-artis- 
tice nu sînt pe măsura cerin
țelor. La două cinematografe 
din oraș — 3 filme pe săptă- 
mînă, la teatru 4—5 piese pe 
stagiune. Turneele altor teatre 
sînt rare.

UN GRUP DE TINERI DE EA 
„ELECTROCERAMICA" ȘI FA
BRICA DE STICLĂRIE : Era în 
parcul orașului un bufet, dar 
s-a desființat. Avea ring de 
dans, avea și o popicărie care 
acum e închisă. Acolo s-ar pu
tea amenaja o grădină a tine
retului...

BUZAN DOINA, protesoară 
de educație fizică.

— Cînd ați dansat ultima 
oară ?

— Simbăta trecută, la o 
nuntă.

— Și cînd nu este nuntă ?
— Era acum un an la cofetă

ria „Trandafirul" un magneto
fon cu difuzoare dar l-au scos. 
Am auzit că a fost procurat un 
„Tonomat* pentru „Someșul", 
dar nu l-am văzut pînă acum.

Am pornit lntr-un raid fulger 
pe urmele celor spuse de ti
nerii cu care am slat de vorbă. 
La „Casa de cultură" — de 
iapt două cămăruțe ceva mai 
mari decit un birou — ușile În
chise șl luminile stinse. In 
parcul orașului, o tngrădi’ură 
năpădită de buruieni, dominată

lucrările de triere a ce
lor 344 piese înscrise 
la concurs, dintre care 
a selecționat, pentru e- 
tapa a doua, un număr 
de 54.

Lucrările selecționate 
urmează să fie difuzate 
în emisiuni speciale la 
radio și televiziune, iar 
apoi vor fi prezentate 
in cadrul Concursului 
și Festivalului de mu
zică ușoară de la Ma
maia, care va avea ioc 
între 8 și 14 august.

Filarmonica de Slat 
din Cluj și-a încheiat 
stagiunea sîmbătă sea
ra cu un concert care a 
cuprins Simfonia a IX-a 
de Beethoven.

(Agerpres)

Peste 1 000 de sfu- 
denți și elevi de la In
stitutul agronomic, In
stitutul politehnic, Li
ceul ,,Mihai Eminescu" 
din Cluj etc. au pornit 
ieri prin țară. Ei vor 
putea admira Porțile de 
Fier, peisaje industriale 
ale Galațiului, monu
mente istorice și de 
artă feudală din nordul 
Moldovei etc. (I. Rus).

PORTUGALIA-ROMÂN IA
• Reprezentativele de fotbal ale 

Portugaliei și României se întîl- 
nesc astăzi la Porto într-un meci 
amical, care pentru gazde consti
tuie o ultimă verificare în vederea 
participării la campionatul mon
dial din Anglia.

De menționat că este cea de-a 
3-a întîlnire dintre cele două for
mații. In meciurile de anul trecut, 
din preliminariile campionatului 
mondial, victoriile au fost împăr
țite : 2—1 la Lisabona în favoarea 
fotbaliștilor portughezi și 2—0 la 
București în favoarea fotbaliștilor 
noștri.

In ultimele meciuri de verificare 
echipa Portugaliei a arătat o for
mă bună, printre învinșii ei numă- 
rîndu-se reprezentativele Dane
marcei (3—1) și Uruguayului 
(3-0).

Din echipa portugheză în jocul 
de astăzi nu vor lipsi cunoscuții 
internaționali Carvalho, Augusto, 
Eusebio, Torres, Simoes. în echi
pa României nu va juca aripa 
dreaptă Pîrcălab (accidentat), ast-

PE SCURT
• Amatorii sportului cu balonul 

oval pot urmări astăzi pe terenul 
Constructorul din Capitală un in
teresant cuplaj rugbistic. De la 
ora 10,30 formația Constructorul 
București întîlnește echipa bulga
ră F. K. Postenski Sofia, după 
care se va desfășura partida din
tre lotul A șl lotul B (juniori).

• Selecționata universitară de 
fotbal a țării noastre, care se pre
gătește pentru campionatul euro
pean din Spania, susține astăzi 
un meci de verificare în compa
nia echipei Rapid București. Din 
lotul selecționatei fac parte prin
tre alții Papuc, Pexa, Anca, Neșu, 
Strîmbeanu, Lucescu, Ciornoavă 
etc. Meciul se desfășoară pe sta
dionul Giulești și va începe la ora 
10.30,

(Agerpres)

fel că antrenorii Ilie Oană și Ște
fan Covaci vor alinia următoarea 
formație probabilă : M. Ionescu- 
Popa, Nunweiller III, Dan, Moca- 
nu-Ghergheli, D. Popescu-Marcu, 
Dridea, Dobrin, Sorin Avram.

Stafiile noastre de radio vor 
transmite în întregime desfășura
rea acestei partide, începînd din 
jurul orei 22 (ora României). 
Transmisia se va face pe progra
mul I.

Abecedarul înotului

Foto: AGERPRES

Escaladînd Vîtoșa, muntele care se înalță la margi
nea Sofiei ca un monument majestos al naturii, și 
oprindu-te la jumătatea drumului, de unde stația fu- 
nicularului din vîrf se vede în mărime miniaturală, 
întilnești — printre întunecimile verzi ale coniferelor 
și stejarilor — un mic orășel în care animația are un 
specific aparate, ai cărui locuitori întotdeauna grăbiți 
te surprind, uneori, prin costumele cu totul originale. 
Orășelul este alcătuit din clădirile „Studioului cine
matografic".

Sîntem oaspeți ai acestui 
studio nu numai îndem
nați de pasiunea pentru 

tainele celei de-a șaptea arte, 
de interesul pentru tînăra ci
nematografie bulgară, dar și 
datorită unui motiv special: 
în filmul „Noaptea cea mai 
lungă", care sub îndrumarea 
regizorală a lui Vilo Radev se 
află în plin proces de reali
zare, este prezent ca interpret 
și cunoscutul nostru actor, 
Victor Rebengiuc, nu demult 
aplaudat în „Pădurea spînzu- 
raților" pentru jocul sobru și 
nuanțat.

Ne aflăm pe unul din pla
tourile de filmare. Pe un 
postament, un grup de oameni 
privesc concentrați în aceeași 
direcție. Urcăm cu grijă ală
turi. Sînt instalate aici, ca 
niște micro-scene cîteva com
partimente de tren. Intr-unui, 
un bătrîn cu privire blîndă, 
din care transpare însă o dîr- 
zenie adîncă, privește în gol. 
Un tînăr aviator englez, cu o- 
brazul palid, neras de cîteva 
zile, se chinuiește să învingă 
somnul, oboseala. Recunoaș
tem cu ușurință în aviator pe 
actorul român. După cum, pri
vind fata de alături, distins 
îmbrăcată, nu ne este greu să 
descoperim pe artista bulgară 
Nevena Kokaneva, cunoscută 
din filmele „Hoțul de piersici" 
sau „Tutunul".

Deodată, vîntul începe să 
bată ușor, să vălurească per
delele de la ferestrele com
partimentelor. Sîntem în plin 
mers al trenului. Nimeni însă 
din cei prezenți în comparti
ment nu privește afară, nu 
este interesat de peisaj. Se re
simte un moment de tensiune, 
ascuns cu abilitate în clipa în 
care în compartiment intră 
polițiști bulgari.

...Asistăm la turnarea uneia 
din secvențele ce vor compu
ne filmul, secvență ce se reia 
de nenumărate ori, pentru că 
ochiul regizorului descoperă 
nuanțe improprii momentului, 
sau pentru că operatorul a ezi
tat o clipă și n-a insistat cu 
aparatul asupra unui simplu 
gest, nereușind astfel să sur
prindă o tresărire, o fulgerare 
de privire, absolut necesare.

...într-o scurtă pauză avem 
o discuție cu Vilo Radev, re
gizorul filmului, cu Victor 
Rebengiuc și cu artista Neve
na Kokaneva. Aflăm că aceas
ta urmează să filmeze pînă la 
miezul nopții fiindcă se află 
în „singura zi liberă" (este și 
artistă la „Teatrul satiric", 
unde joacă recent în „Revizo
rul" și se pregătește să răs
pundă solicitărilor unor cine
matografii străine). îi înțele
gem, deci, replica cu care în- 
tîmpină prezentarea amă
nunțită a subiectului filmu
lui de către Rebengiuc, aflat 
pentru cîteva minute pe „post 
de translator" : „Te rog să 
taci ca să te iubesc mai mult". 
Surîzînd, Rebengiuc „nu tace" 
și povestește imperturbabil în 
continuare.

Scenariul filmului — simplu: 
" „Un aviator englez este do-

borît deasupra Bulgariei și 
luat prizonier de fasciștii 
nemți. închis într-un lagăr, 
izbutește să evadeze și, după 
cîteva evitări ale ireparabilu
lui, ajunge într-un comparti
ment de tren în care se afla 
un bătrîn (interpretat de ar
tistul emerit, Ivan Bratanov), 
o doctoriță (N. Kokaneva), un 
copil, un student și o elevă în
tre care se țese o vagă dar so
lară idilă etc. Este evident 
pentru toți că noul venit în 
vagon a evadat de undeva, că 
a-1 apăra, a-1 tăinui înseamnă 
a te condamna. întrebarea ca- 
re-1 frămîntă pe aviator, ca și

Trei microinteniari

pe platourile

de filmare din Sofia

trebuie respectat, educat, cul
tivat. Este un film despre 
demnitatea, cinstea și curajul 
uman. Este... sau, mai exact 
spus, aș dori să fie..."

Actrița N. Kokaneva, uitînd 
de „graba inițială", (așa cum 
face, — ni s-a spus — ori ds 
cîte ori este vorba despre a- 
cest film) a intervenit în dis
cuție cu plăcere; mai întîi 
printr-o vie prezență actori
cească, fără cuvinte, dar cu 
reacții trădate de priviri, în 
funcție de conținutul celor re
latate. însumînd în agenda 
personală 11 filme, șî dăruin- 
du-se cu devotament rolului

Regizorul filmului și interpretul principal Victor Rebengiuc

pe ceilalți, este dacă va fi de
nunțat sau nu. Au loc nume
roase scene, mici întîmplări 
prin care se caracterizează 
personajele prezente, sugerîn- 
du-se expresiv sentimentul 
solidarității și solicitudinii 
umane. Un călător îi dă bile
tul de tren, doctorița îl pan
sează, bătrînul îi oferă cu bu
nătate din merindele pe care 
Ie are. Alții, dîndu-și seama 
de pericolul pe care l-ar re
prezenta tăinuirea prizonieru
lui evadat, fug din comparti
ment. în finalul filmului tre
nul este oprit în plin cîmp din 
cauza unei alarme aeriene. 
Toți pasagerii părăsesc trenul. 
Rămîne numai aviatorul și 
copilul. Aviatorul îl ia în bra
țe și fuge pe cîmp. Din avioa
ne se mitraliază. Sînt avioa
ne englezești";

...Regizorul V. Radev (după 
ce a lucrat ca operator Ia 
„Tutunul" a realizat ca regi
zor „Hoțul de piersici" și „Țar 
și general") ne-a declarat, re
ferindu-se la film : „Nu este 
în primul rînd un film de ac
țiune ci un film de introspec
ție psihologică. După cum nu 
este numai un simplu film an
tirăzboinic ci, în intenția mea, 
un film cu adinei implicații 
contemporane, un film pentru 
deceniul al șaptelea al secolu
lui nostru. Trenul nostru se 
vrea, simbolic, o mică lume. 
Reacțiile celor prezenți inten
ționez să sintetizeze niște sem
nificații ferme. Este, în ace
lași timp, ți pretextul unei 
dezbateri despre eroism, care

din cel de-al doisprezecelea, 
ne-a declarat că „acestuia îi 
dă o mare importanță în evo
luția carierei sale cinemato
grafice" iar colaborarea cu 
regizorul filmului precum și 
cu actorul român, Victor Re
bengiuc, îi dă încrederea u- 
nei izbînzi certe.

T’ictor Rebengiuc ne-a îm
părtășit emoția pe care o în
cearcă jucînd un rol principal 
într-un asemenea film, rol 
ce-i cere eforturi mari, pentru 
a nuanța cu simplitate și na
turalețe stări sufletești diver
se, cu atît mai mult cu cît 
dialogul pe care-1 întreține 
cu ceilalți se limitează 
doar la cîteva replici în en
gleză. „Sînt încrezător — ne-a 
spus — că voi reuși, fiindcă 
avem un scenariu interesant, 
un regizor cu idei și o echipă 
formată din buni actori ai ță
rii prietene. Alături de cei 
deja prezentați, aș aminti ne 
artistul poporului Gh. Calo- 
iancev și Gh. Gheorghiev".

La plecare, pe coridor, acto
rul Ivan Bratanov, (pregătit 
pentru a intra „sub privirile 
reflectoarelor") ne-a adresat 
cuvinte de mulțumiri pentru 
Rebengiuc: „Un minunat
prieten, coleg, și un foarte 
bun actor. Ne simțim ca în
tre vechi prieteni și cunoscuți 
împreună. Apropo, să înno
iesc și pentru voi felicitarea 
pe care i-am adresat-o lui. 
Vă felicit pentru victoria la 
fotbal cu Uruguayul.

NICOLAE DRAGOȘ
Soția, iunie 1966.

de sediul U.G.F.S.-oraș și de 
popicărie, ambele... in întune
ric. La clubul Fabricii de ci
ment, tăcere ; la cel al Fabricii 
de sticlărie... renovare, iar la 
clubul Uzinei chimice... liniște 
absolută.

AH, TINERII ĂȘTIA!...
Ne adresăm directorului în

treprinderii de alimentație publi
că locală, tovarășului GHEOR- 
GHE ABRUDAN, aducindu-i la 
cunoștință observațiile tinerilor.

Tovarășul Abrudan oftează :
— Dacă ați ști ce necazuri 

avem cu cofetăria nouă — uni
tatea 27 I Acolo nici măcar nu 
ne facem planul. Mesele stau

...„CARE NU SÎNT CHIAR AȘA 
DE RĂI, CUM SE SPUNE"
...Am cerut și părerea tovară

șei ANA SURDE AN, responsa
bila cofetăriei „Trandafirul" :

— Intr-adevăr, mai sînt și 
unii tineri care nu știu să se 
poarte civilizat intr-un local 
public. In corectarea lor cred 
însă că și noi lucrătorii din co
merț, putem avea un rol foarte 
important.

In ceea ce privește muzica 
și dansul eu sînt de acord cu 
propunerile tinerilor. Sînt con
vinsă că poate fi găsită o for
mulă convenabilă pentru a se

colului se amină. (Aflăm ulte
rior cauza : o recitatoare nu 
era coafată). Profilăm de situa
ție și realizăm în acest timp o 
mică anchetă printre spectatori. 
Cunoașteți programul ? Ce v-a 
îndemnat să veniti la această 
manifestare 1 Răspunsuri : din 
35 de tineri, 30 au răspuns că 
nu știu ce acțiune va avea loc ; 
5, bazați pe experiențe anteri
oare, și-au dat cu părerea că 
vor asculta probabil o confe
rință. Cu ce temă nu știa nici 
unul.

In sflrșit, se ridică cortina: 
recital de poezie pașoptistă. O 
funcționară de la serviciul 
transporturi al uzinei, citește 
citeva fraze subliniate dintr-o

care accesul este oprit pentru 
a nu deranja. Și vorba ceia, 
numai în filme „un om trece 
prin zid.

SUGESTII SALUTARE
Rezultatele anchetelor Între

prinse la Turda și Clmpia Tur- 
zii le-am adus, fidel, la cunoș
tința tovarășilor CONSTAN
TIN INOCAN și EUGEN CRI- 
ȘAN președinte și,> respectiv, 
vicepreședinte a! Sfatului 
popular al orașului. Iată, con
centrate, răspunsurile primite.

1. Tinerii au dreptate. Este 
nevoie de o casă de cultură ca 
lumea, în centrul orașului...

2. Nu a venit nimeni de, la

NOPȚILE TURZII
s.

ocupate ore în șir de aceeași 
tineri. (Intr-adevăr, nu-i ușor 
să te desparți de cadrul atlt de 
plăcut al cofetăriei, mai ales 
cînd știi că în altă parte nu ai 
unde merge l).

Tovarășul director continuă : 
„Someșul" va intra in renova
re, se va monta și Tonomatul, 
iar în jurul datei de 10 iulie 
restaurantul va fi redeschis.

—Dar cu grădina cofetăriei 
„Trandafirul" ? Tinerii au venit 
cu sugestia ca între orele 19— 
21,30 să se poată dansa.

— Vom încerca să rezolvăm 
această situație.

Ne-am notat promisiunile fă
cute de directorul l.A.P.L.-ului.

In legătură cu comportarea 
tinerilor...

asigura îndeplinirea planului și 
a se da în același timp posibili
tate tinerilor să se și distreze. 
Vedeți doar, grădina noastră 
dispune de două ringuri de toa
tă frumusețea. De ce să nu fie 
folosite ?

470 DE ACȚIUNI CU CARTEA... 
Și 0 MOSTRĂ

La Cimpia Turzii, ni s-a vor
bit cu insistență despre „cele 
470 de acțiuni cu cartea" care 
au avut loc Ia clubul uzinei. 
Am fost invitați la cea de-a 
471-a.

Vineri după-amiază. îm
preună cu cei aproape 100 de 
spectatori, la ora fixată, ne a- 
flam in sală. începerea specta-

preiață, deși clubul are un bun 
colaborator în persoana profe
sorului de istorie, IO AC HIM 
NEMEȘ, care ar fi putut face o 
interesantă expunere asupra 
momentului istoric. Cîțiva „re
citatori" citesc poezii puțin 
semniiicative pentru tema a- 
leasă. In continuare, ua Ulm.

Ținutei necorespunzătoare a 
acestei manifestări I s-a găsit 
o scuză : „n-a fost programată 
pentru sala mare". E bizară ex
plicația, dar conducerea clubu
lui ne-a servit-o drept serioasă.

Și acum extras dintr-o rubri
că de curiozități : clubul mun
citorilor din Clmpia Turzii are 
o bibliotecă, două bibliotecare 
și în ultirfia vreme, cite 3 ci
titori in medie pe zi. Explicația: 
Drumul către bibliotecă trece 
printr-o sală de repetiție în

comitetul orășenesc U.T.C. să 
ceară sprijinul sfatului popu
lar. Ancheta făcută de dv. ar 
fi trebuit s-o facă dînșii mai 
de mult.

3. Nemulțumirea tinerilor 
este îndreptățită. Condițiile de 
distracție nu sînt dintre cele 
mai bune. Propunerile lor pot fi 
însă realizate. S-ar găsi ușor 
un număr mare de tineri pen
tru o orchestră. „In parc, a fost 
de părere tovarășul președinte, 
se poate amenaja o «grădină a 
tineretului» care să funcționeze 
între orele 17 si 22 — să zi
cem"

Așadar, multă bunăvoință și 
înțelegere pentru satisfacerea 
unei dorințe firești a tinerilor 
turdenl pentru folosirea în a- 
cest scop a tuturor posibilități
lor existente.

SECRETARUL
CU PROPAGANDA CERE...

TIMP DE GINDIRE
Rezultatele „microinterviurt- 

lor" noastre le-am adus și la 
cunoștința tovarășului DUMI
TRU CORUUZ, secretar cu 
probleme de propagandă al co
mitetului orășenesc al U.T.C. 
Oricît de straniu ar părea, po
ziția sa a fost opusă celei în- 
tîlnite la statul popular. In loc 
de receptivitate — rezistențăi 
în loc de entuziasm — scepti
cism. Toată discuția ne-a creat 
senzația că împingem din greu 
să urnim ceva din amorțeala 
inerfiei.

— E o treabă grea, nu pri
mim sprijinul. Tovarășii pro
mit. dar... să vă dau un exem
plu : la Gîmpia Turzii exista o 
insulă pe care se dansa. Avea 
și un ring frumos. Nu-1 mai fo
losim. S-a stricat podețul care 
duce pe insulă.

— Ați cerut sprijinul sta
tului popular să-l reparați ? Ați 
mobilizat tinerii să lucreze vo
luntar pentru amenajarea lacu
lui, a insulei I

— E drept, nici la sfat nu am 
fost și nici pe tineri nu i-am 
chemat.

— Ce părere aveți despre 
propunerile făcute de tineri I

— Sigur, sînt interesante. 
Ne vom gîndl la ele.

Dar e destul attt ? I
P. S. Pentru că tovarășii de 

la Comitetul orășenesc Turda 
a] U.T.C. au promis, plnă la 
urmă, că vor trece și Ia fapte, 
rugăm pe participantil la an
cheta noastră și pe ceilalți ti
neri din Turda să scrie redac
ției dacă comitetul orășenesc 
al U.T.C. și-a ținut făgăduiala 
șl In ce măsură acțiunile ce 
vor fi întreprinse răspund pre
ocupărilor și dorințelor lor.
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Popoarele condamnă noile acțiuni agresive Ședința cabinetului

francez

R.P.
Bulgaria

SOFIA 2 (Agerpres). — în 
declarația guvernului R. I’. 
Bulgaria în legătură cu bom
bardarea de către aviația a- 
mericană a periferiilor orașu
lui Hanoi și portului Haifong, 
se arată că poporul bulgar 
condamnă acțiunile întreprin
se de imperialiștii americani 
care au ca scop lărgirea și 
intensificarea agresiunii in 
Vietnam și în Asia de sud- 
est.

Poporul bulgar, se spune în 
declarație, își exprimă indig
narea față de aceste noi ac
țiuni ale guvernului S.U.A. și 
aere acestuia să pună capăt 
imediat raidurilor piraterești 
deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam, să-și retragă tru
pele din Vietnamul de sud și 
să lase poporul vietnamez 
să-și rezolve singur proble
mele fără amestec din afară, 
pe baza declarației guvernului 
R. D. Vietnam și a programu
lui Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

Exprimîndu-și solidaritatea 
cu lupta poporului vietnamez, 
poporul bulgar va continua să 
acorde ajutor deplin, sub 
toate formele R. D. Vietnam 
și poporului vietnamez pină 
la victoria finală, se sublinia
ză în declarația guvernului 
R. P. Bulgaria.
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PARIS 2 (Agerpres). — La 
2 iulie a avut loc la Paris o 
ședință extraordinară a Con
siliului de Miniștri al Franței 
prezidată 
Gaulle, 
ministrul
Couve de Murville, a prezen
tat o informare în legătură cu 
călătoria întreprinsă în Uniu
nea Sovietică de președintele 
Franței, de Gaulle. în cuvîn- 
tarea sa, ministrul de exter
ne al Franței, a calificat a- 
ceastă vizită ca fiind „foarte 
importantă" și a subliniat că 
„apropierea 
se înscrie pe linia politicii ex
terne a Franței al cărui o- 
biectiv este interesul față de 
Europa și față de pace". în 
cursul ședinței a fost aborda-

de generalul de 
în cursul reuniunii 

afacerilor externe,

franco-sovietică

tă, de asemenea, situația din 
Vietnam. în legătură cu acea
stă problemă secretarul de 
stat pentru problemele infor
mațiilor, Yvon Bourges, a de
clarat la sfîrșitul ședinței co
respondenților de presă că 
„guvernul francez a făcut in 
nenumărate rînduri cunoscută 
poziția sa de dezaprobare a 
politicii de escaladare pe care 
S.U.A. o duc în Vietnam". în 
legătură cu recentele bombar
damente ale aviației america
ne asupra periferiilor orașu
lui Hanoi și a portului Hai- 
fdng, Yvon Bourges a rele
vat că „guvernul francez con
damnă aceste bombardamente 
care nu pot să facă decît și 
mai dificilă orice soluționare 
a problemei vietnameze".

25 de ani de la începerea 
insurecției armate antifasciste 

a popoarelor iugoslave

HANOI

Algeria
Algeria condamnă cu hotă- 

rîre bombardarea periferiilor 
orașelor Hanoi și Haifong de 
către avioanele americane, a 
declarat sîmbătă un purtător 
de cuvînt al Ministerului de 
Externe algerian. Aceste bom
bardamente, a subliniat pur
tătorul de cuvînt, reprezintă o 
flagrantă violare a suverani
tății Republicii Democrate 
Vietnam, un act inuman, care

Să înceteze

Formarea guvernului
dominican

In fața sediului misiunii per
manente a S.U.A. Ia O.N.U. 
a avut loc recent o demonstra
ție de protest împotriva „es
caladării" războiului dus de 

Statele Unite în Vietnam

pune în primejdie pacea în
tregii lumi.

Guvernul Algeriei, a decla
rat purtătorul de cuvînt, își 
reafirmă sprijinul pentru lupta 
dreaptă pe care poporul viet
namez o duce împotriva agre
sorilor americani pentru do- 
bîndirea independenței și su
veranității sale.

India
Bombardamentele efectuate 

de aviația americană asupra 
periferiilor Hanoiului și Hai
fongului au stîrnit mari protes
te în rîndurile opiniei publice

indiene. La chemarea Parti
dului Comunist din India, la 
Delhi, a avut loc o mare de
monstrație de protest a locui
torilor capitalei. Participanții 
la demonstrație au purtat pan
carte cu inscripții : „Condam
năm bombardamentele ame
ricane asupra Hanoiului și 
Haifongului", „S.U.A. — în
cetați războiul barbar din 
Vietnam", „Americani, afară 
din Vietnam". Reprezentanți ai 
participanților la demonstrație 
au înmînat Ambasadei S.U.A. 
un memorandum în care sint 
condamnate energic bombar
damentele americane asupra 
celor două orașe din Repu
blica Democrată Vietnam.

în orașul indian Calcutta a 
avut loc, de asemenea, o mare 
demonstrație de protest împo
triva bombardării suburbiilor 
Hanoiului și Haifongului.

Finlanda

Siria

Noul președinte al 
Republicii Dominicane, 
Joaquin Balaguer, a 
anunțat miercuri com
ponența guvernului său, 
în care a inclus 12 mi
niștri reprezentînd șase 
grupări politice domi
nicane.

agresiunea
americană în Vietnam!

Știrile care au anunțat bombardarea sălbatică de 
către aviația americană a periferiilor orașului Hanoi 
și a Haifongului, orașe dens populate, aduc Ia cunoș
tință un act de barbarie atît de revoltător îneît nu 
cred să fie cineva care să nu se indigneze. Atacarea 
în disprețul celor mai elementare norme ale relațiilor 
internaționale, a unui stat independent și suveran, 
este un act de excepțională gravitate care pune în pe
ricol pacea întregii lumi. Noile bombardamente care 
înseamnă, în fapt, extinderea agresiunii americane in 
Vietnam provoacă indignarea întregii omeniri, îngri
jorarea profundă a fiecărui om iubitor de pace și 
progres.

Sprijinind cu energie poziția guvernului țării noa
stre, cer să se pună capăt bombardamentelor ameri
cane împotriva Vietnamului de nord, să înceteze a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam.

„Ultimele evenimente din 
Vietnam sporesc încordarea 
pină la limita primejdioasă" — 
a. declarat primul ministru 
finlandez, Rafael Paasio, în 
fa(a unei delegații a organi
zației „Luptătorilor pentru 
pace din Finlanda". Primul 
ministru finlandez a subliniat 
că „prima condiție pentru so
luționarea conflictului este în
cetarea bombardamentelor a- 
mericane asupra teritoriului 
vietnamez".

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Siriei a dat publici
tății o declarație în care con
damnă bombardarea de către 
aviația americană a suburbii
lor Hanoiului și a Haifongu
lui. Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului a declarat că 
acest act constituie „cea mai 
mare insultă adusă demnită
ții umane în timpul nostru". 
El a menționat că bombarda
mentele recente reprezintă, în 
același timp, „o subminare a 
Națiunilor Unite" și a adăugat 
că „forțele progresiste din lume 
„forțele progresiste din lume 
vor reacționa la aceste raiduri 
nu numai în vorbe". Purtăto
rul de cuvînt a subliniat că 
„Siria se declară pe deplin 
solidară cu lupta poporului 
vietnamez".

Dintre aceștia, Martinez 
Francisco (ministru al finan
țelor) și Jose Brea Pena (mi
nistru al comerțului și indus
triei) sint membri ai Partidu
lui Revoluționar Dominican, 
condus de Juan Bosch. Un alt 
membru al aceluiași partid, 
Antonio Casasnovas Garrido, 
a fost numit ministru fără

șt „cei șase"

portofoliu. Ca ministru al for
țelor armate a rămas genera
lul Enrique Perez y Perez, 
care a ocupat aceeași funcție 
in guvernul provizoriu condus 
de Hector Garcia Godoy. Pen
tru prima dată, intr-un gu
vern dominican a fost inclusă 
o femeie, Aitagracia Bautista 

■ de Suarez în calitate de mi
nistru al muncii.

în legătură cu formarea 
noului guvern, Juan Bosch a 
declarat că nu se opune par
ticipării membrilor partidului 
său la activitatea cabinetului, 
dar a menționat că Partidul 
Revoluționar Dominican nu 
se consideră legat de politica 
lui Balaguer.

După anunțarea componen
ței guvernului, președintele 
Balaguer a expus unele as
pecte ale viitoarei sale poli
tici externe. El a decretat că 
se pronunță în favoarea men
ținerii de relații diplomatice 
cu toate țările Americii La
tine, „fără să ne preocupe 
caracterul instituțiilor de a- 
colo". Președintele dominican 
nu a abordat direct problema 
retragerii forțelor interame- 
ricane de pe teritoriul țării.

L
a 4 iulie, po
poarele Iugo
slaviei sărbă
toresc aniver
sarea unui 
important eve
niment. Cu 25 
de ani în urmă. 
Ia 4 iulie 1941, Comitetul 
Central al Partidului Co

munist din Iugoslavia a 
adresat popoarelor țării 
chemarea de a începe in
surecția armată împotriva 
ocupanților fasciști.

Comuniștii iugoslavi, po
poarele țării vecine, au 
luptat cu eroism și spirit 
de sacrificiu împotriva in
vadatorilor. Detașamente
le ilegale de luptă, micile 
formații militare din pe
rioada de început a insu
recției s-au transformat 
apoi într-o viguroasă ar
mată populară care a dat 
puternice lovituri dușma
nului, provocîndu-i pier
deri grele. Lupta popoare
lor iugoslave împotriva o- 
cupanților hitleriști, con
dusă de Partidul Comunist 
din Iugoslavia în frunte 
cu tovarășul Iosip Broz 
Tito, a reprezentat o con
tribuție de seamă Ia marea 
bătălie pe care popoarele 
Europei și lumii întregi au 
dat-o pentru zdrobirea 
definitivă a fascismului.

Devenind stăpîne pe pro
pria soartă, popoarele Iu
goslaviei au pășit pe dru
mul unei vieți noi, elibe
rate de asuprire și exploa
tare. Oamenii muncii din 
țara noastră urmăresc cu 
interes și sinceră bucurie 
activitatea creatoare a po
poarelor Iugoslaviei, suc
cesele pe care le obțin în 
dezvoltarea economiei și 
culturii, în înflorirea con
tinuă a patriei pe drumul 
socialismului. Intr-o pe
rioadă istorică scurtă, po
poarele Iugoslaviei au în
registrat realizări de sea
mă : producția industrială 
a țării a crescut continuu,

au fost create noi ramuri 
industriale, s-au construit 
mari întreprinderi dotate 
cu tehnică modernă. Suc
cese au fost dobîndite in 
toate sectoarele, în ridica
rea nivelului de trai al ma
selor. ,

Popoarele României și 
Iugoslaviei sint legate prin 
vechi tradiții de prietenie. 
De-a lungul veacurilor, ele 
au luptat adeseori cot la 
cot, animate de același as
pirații spre libertate și in
dependență. In perioada 
care a trecut de la elibe
rarea țărilor noastre, de la 
instaurarea puterii popu
lare. relațiile româno-iu- 
goslave s-au ridicat pe o 
treaptă mai înaltă, au do- 
bindit un nou conținut. 
Relațiile româno-iugosla- 
ve cunosc o continuă dez
voltare. Se desfășoară cu 
succes colaborarea între 
țările noastre în cele mai 
variate domenii — econo
mic, ■ cultural, tehnico- 
științific etc. — pe baza 
trainică a prieteniei, a în
crederii și respectului re
ciproc, a internaționalis
mului socialist. O expre
sie elocventă a acestor re
lații frățești o constituie 
construirea in comun de 
către cele două țări a pu
ternicului Sistem hidro
energetic și de navigație 
Porțile de Fier, care va 
avea un rol important în 
dezvoltarea economică a 
celor două țări, în îmbu
nătățirea navigației pe Du
năre.

Cu prilejul celei de a 
25-a aniversări a începerii 
insurecției armate a po
poarelor Iugoslaviei împo
triva ocupanților fasciști, 
tineretul și întregul nostru 
popor transmit generației 
tinere și popoarelor Iugo
slaviei prietene, urarea de 
a obține noi și mari suc
cese în opera de făurire a 
societății socialiste, în 
lupta pentru pace.

Acad. GEORGE OPRESCU

Uniunea Studenților Africani din Republica Socia
listă România a condamnat, într-o declarație, bombar
damentele întreprinse de aviația americană împotriva 
suburbiilor orașului Hanoi și a orașului Haifong. De
clarația subliniază că noile acțiuni agresive ale S.U.A. 
in Vietnam reprezintă o încălcare flagrantă a celor 
mai elementare norme ale dreptului internațional. In 
declarație se cere încetarea imediată a acțiunilor a- 
gresive împotriva R. D. Vietnam, retragerea necon
diționată a forțelor invadatoare americane din Viet
namul de sud, respectarea acordurilor de la Geneva, 
recunoașterea Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — singurul reprezentant legitim al 
poporului sud-vietnamez.

Olanda
Grupuri de manifestanți au 

străbătut străzile orașului Am
sterdam demonstrînd împo
triva politicii americane în 
Vietnam. Poliția a arestat 
peste 70 de persoane, printre 
care se afla consilierul munici
pal al orașului Bernhard de 
Vries.

Bombardarea

Japonia
Peste 2 500 de persoane au 

participat vineri seara la un 
miting de protest, organizat la 
Tokio, împotriva bombardării 
periferiilor orașelor Hanoi și 
Haifong de către aviația ame
ricană. Participanții la miting 
au adoptat moțiuni de protest, 
condamnînd bombardarea ce
lor două orașe și cerînd în
cetarea imediată a agresiunii 
americane și. retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnam. Au 
fost adoptate, de asemenea, 
două mesaje de solidaritate 
care au fost trimise guvernu
lui Republicii Democrate Viet
nam și Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud.

unor nave
pescuit ale R, D. Vietnam

2 (Agerpres). — InHANOI 
după-amiaza zilei de 1 iulie, 
nave de război și avioane de 
ltfpfă americane au bombardat 
ambarcațiuni de pescuit ale 
R. D. Vietnam care navigau in 
raza portului Haifong, anunță 
agenția V.N.A. Unități ale Ar
matei populare vietnameze au

agre- 
în a- 
Viet- 
navă 
cele-

dat o ripostă hotărîtă 
sorilor care au pătruns 
pele teritoriale ale R. D. 
nam. Ele au scufundat o 
americană obligînd pe 
laite să se retragă.

Comentînd această nouă ac
țiune a Statelor Unite — arată 
agenția V.N.A. — observatorii 
din Hanoi au declarat că este 
falsă afirmația agresorilor a- 
mericani potrivit căreia nave 
de patrulare ale R. D. Vietnam 
ar fi provocat navele de război 
americane Ia 100 de km în 
largul coastei în apele inter-- 
naționale.

Cu prilejul vizitei pe 
care premierul francez, 
Pompidou, o va face la 
Londra la 6, 7 și 8 iulie,
problema aderării Angliei 
la Piața comună urmează 
să facă din nou obiectul 
unor tratative care se a- 
nunță dificile. Potrivit ob
servatorilor din Londra, 
citați de agenția Reuter, 
obiectivul principal al vi
zitei lui Pompidou este să 
convingă pe premierul 
Wilson să se declare de a- 
cord cu negocieri prelimi
nare anglo-franceze, îna
inte ca guvernul britanic 
să facă o nouă încercare 
în vederea aderării sale la 
Piața comună.

Unul din 
scopuri ale 
Pompidou 
cercurilor 
convingă 
Franța nu 
Angliei în 
„cu orice 
oarecare asociație comodă 
a liberului schimb", ci nu
mai în cadrul acordului de 
la Roma.

O barieră serioasă în ca
lea aderării Angliei la 
Piața comună a fost tot 
timpul insistența guvernu
lui britanic de a apăra in
teresele ei în ce privește 
agricultura, Commonweal- 
thul și Asociația Europea
nă a Liberului Schimb. La 
aceasta se adaugă faptul 
că, după părerea guvernu
lui francez, o premiză pen
tru aderarea Angliei la 
Piața comună este și stabi
litatea lirei sterline — un 
alt factor care a determi
nat rezervele de pînă acum 
ale Franței. In apropiata 
sa vizită la Londra, spun 
cercurile citate, premierul 
Pompidou, împreună cu 
ministrul său de externe, 
Couve de Murville, urmea
ză să sublinieze necesitatea 
„unei monede britanice 
neamenințate, asigurată 
încă înainte de începerea 
negocierilor pentru adera
rea la Piața comună".

Evoluția situației PE
din Argentina SCURT

principalele 
vizitei lui 

este, potrivit 
menționate, să 
pe Wilson că 
dorește intrarea 

Piața comună 
preț, ca într-o

BUENOS AIRES 
2 (Agerpres). —■ 
Printr-un decret 
semnat sîmbătă de 
noul președinte al 
Argentinei, genera
lul Juan Carlos 
Ongania, toate par
tidele politice din 
Argentina, care au 
lost deja interzise 
de către junta mili
tară la 28 iunie, 
cind a avut loc lo
vitura de stat, au 
fost oiicial dizol
vate. Toate bunu
rile aparjinind par
tidelor politice vor 
fi, potrivit decretu
lui, puse sub seche
stru, iar conturile 

. lor bancare bloca
te. In baza acestui 
decret, se interzice 
de asemenea, orice 
reuniune politică,
informează agenția 
Presse, acest decret a fost sem
nat de către generalul Ongania, 
in virtutea drepturilor pe care 

i le confirmă „statutul revoluțio
nar", anunțat Ia instalarea sa 
în funcția de președinte, in 
locul președintelui demis, Ar
turo lllia. O altă știre anunfâ 
că Ricardo lllia, fratele fostu
lui președinte, arestat, joi de 
către forfele militare, s-ar face 
vinovat de „sustragerea" unor 
documente publice. Sub a- 
ceeași învinuire au fost are
stați și Închiși al{i trei tnalți

fiI l

în cadrul unui turneu 
întreprins în R. F. Germa
nă ansamblul folcloric 
„Oltenia", dirijat de Ionel 
Budișteanu, și Nicolae 
Teodorescu, a prezentat 
două spectacole la Passau.

Spectacolele, la care 
și-au dat concursul soliștii 
Ioana Crăciun, Ștefania 
Rareș, Gheorghe Bouleanu, 
Ion Cristureanu și alții, 
s-au bucurat de un frumos 
succes.

Militari în fața Palatului prezidențial din Buenos 
Aires în cursul recentelor evenimente din 

gentina
Ar-

Dupâ cum 
France

de- 
gu-

funcționari de stat, cate au 
(inut posturi importante în 
vernul lllia.

Se anunță, pe de altă parte, 
că generalul Ongania și-a conti
nuat consultările privind de
semnarea membrilor noului ca
binet. Au fost desemnați pină 
in prezent, titularii pentru mi
nisterul economiei, ministerul 
de interne și ministerul finan
țelor. Cei trei șefi militari, 
care au preluat puterea prin 
lovitura de stat de la 28 iunie, 
au lost de asemenea, incluși în 
rindurile membrilor cabinetului 
in curs de formare.

într-un comunicat oficial dat 
publicității, transmite France 
Presse, se arată că la 2 iulie, 
la Centrul nuclear din Oceanul 
Pacific, Franța a procedat la 
explozia unei rachete experi
mentale cu încărcătură nu
cleară a cărei putere nu a de
pășit 100 kilotone.

Generalul Thiry, directorul 
noului centru experimental 
nuclear francez din Oceanul 
Pacific, a declarat că scopul 
urmărit de Franța prin aceas
tă experiență este „punerea la 
punct a unui program de arma
ment nuclear și termonuclear'.

Balada complotului

R. P. UNGARĂ. Noua clădire a Institutului de cercetări agricole din Nyiregyhaza

ducători au reluzat să acor
de garanții grupărilor de 
opoziție, fără îndoială pen
tru ca acestea să poată fi 
ușor intimidate.

Cunoscute mai de timpu
riu, noile manevre au fost 
condamnate cu tărie de li
derii partidelor civile, prin-

ciuda largilor 
complicatelor 

întreprinse, 
deloc sigură 
candidatului 

după ce ior-

didat propriu (Felipo Ini
guez). Apariția candidatu
lui stîngii punea serios în 
pericol candidatura genera
lului și de aceea junta a 
început din vreme pregătiri 
vizînd falsiiicarea scrutinu
lui. Totodată, actualii con-

complot. Da, specialiștii în 
comploturi, cei care au ve
nit Ia conducere in urma 
unui complot, au considerat 
că se mai poate trage fo
los, și încă substantial, de 
pe urma acestei întreprin
deri. De astă dată însă nu 
organizîndu-1 cu adevărat 
— căci, aliîndu-se deja la

tre care si de fostul pre
ședinte Estensoro, condu
cătorul partidului Mișcarea 
națională revoluționară. 
Ceea ce a constituit însă o 
surpriză în arsenalul ulti
melor manevre ale juntei a 
fost descoperirea unui...

fost folosită, printre alții și 
de Mobutu). Astfel, minis
trul bolivian al apărării, 
generalul Guzman, a pre
tins că în tară a fost des
coperit „un plan de acte 
de sabotaj destinat să îm
piedice desfășurarea nor
mală a alegerilor prezi
dențiale de la 3 iulie'.

conducere, nu aveau împo
triva cui — ci simulindu-l 
ca fiind inițiat de opoziție 
împotriva „stalului’. (Me
toda „descoperirii’ unui 
complot, în scopul repri
mării adversarilor politici, 
este bine cunoscută ; ea a

Președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii 
Birmane, generalul Ne Win, 
care a întreprins o vizită 
oficială în R. S. Ceho
slovacă și în Republica So
cialistă România, s-a îna
poiat sîmbătă la Rangoon.

Pregătirile juntei militare 
boliviene In vederea alege
rilor prezidențiale au durat 
mai bine de un an de zile. 
Practic, junta n-a făcut alt
ceva decît să Înlăture, sis
tematic, pe toți adversarii 
redutabili — prin opera
țiuni de intimidare, prin 
amenințări, arestări și 
expulzări — și să pregă
tească terenul pentru „ale
gerea' candidatului oficial, 
generalul Reni Barrientos. 
Abia după ce „aranjamen
tele’ au lost terminate, s-a 
fixat data definitivă a ale
gerilor — 3 iulie.

Dar, în 
manevre și 
mașinațiuni 
junta nu era 
de succesul 
său, mai ales 
jele de stingă, grupate în 
Frontul Național de Elibe
rare, și-au desemnat un can-

Nimeni n-a luat in serios 
„descoperirea". Totuși, s-a 
subliniat pericolul pe care 
îi reprezintă noua mane
vră întrucît ea permite oa
menilor lui Barrientos să 
intensifice acțiunile repre
sive împotriva forțelor care 
se opun1 alegerii generalu
lui și prin aceasta să facă 
ineficace participarea la 
scrutin a opoziției. De alt
fel, Guzman a și declarat 
că „forțele armate sint 
gata să facă față pericolu
lui" și că unități militare 
au fost puse la dispoziția 
comisiilor electorale. Or, 
aceasta nu înseamnă altce
va decît că alegerile se 
vor desfășura sub „oblă
duirea" subordonaților lui 
Barrientos, lată deci rostul 
intonării de către autori
tăți a vechii balade a com
plotului.

ION D. GOIA

Simbătă s-au încheiat la 
Roma lucrările Conferin
ței mondiale pentru refor
ma agrară la care au luat 
parte 300 de delegați din 
77 de țări. Republica So
cialistă România a fost re
prezentată la această con
ferință de o delegație con
dusă de prof. David 
Davidescu, vice-președinte 
al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Vineri s-au întrunit la Co
penhaga reprezentanții șantie
relor navale din țările vest- 
europene și din Japonia. Deși 
întrunirea s-a desfășurat cu 
ușile închise, anumite surse, ci
tate de agenția Associated 
Press, au dezvăluit că discu
țiile s-au referit Ia măsurile pe 
care țările amintite intențio
nează să le adopte, pentru a 
face față concurenței tot mai 
puternice ce se manifestă pe 
piața mondială, din partea 
șantierelor de construcții na
vala nord-americane.
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