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Sosirea în Capitală 
a unei delegații 

a Partidului Socialist
Francez (S. F. 1.0.)

Viheri, a sosit in Capitală o 
delegație a Partidului Socialist 
Francez (S.F.l.O.) care la invi
tația Comitetului Centra! al Par
tidului Comunist Român va lacc 
o vizită de prietenie în țara noa
stră.
Delegația este compusa din Cm 

Molid, secretar general al Pai 
tulului Socialist Francez (S.F.l.O.) 
— conducătorul delegației. Chris- 
tian Pineau. fost ministru, mem
bru al Comitetului Director al 
partidului, Jules Mocli. fost mi
nistru, membru al Comitetului 
Director al partidului. Robert 
Pontillon. membru al Comitetu
lui Director, secretar general al 
Biroului pentru afacerile externe 
al partidului. Jacques Pielte, 
membru al Comitetului Director, 
Marcel Livian, consilier juridic 
și însărcinat cu afaceri sociale.

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Șl A ZILEI TINERETULUI

0 streină Se mare răspiinim

Augustin Mateuț 
prim-secretar al Comitetului 

regional Cluj al U.T.C.

Misiunea nobilă și de mare 
răspundere t^reia Uniunea Ti- 
neretUTui Comunist, i s-a de
votat, încă de la crearea sa, 
este de a duce cu vin tul parti
dului în masele largi ale ti
neretului, de a mobiliza ela
nul și energiile acestuia în 
slujba înfăptuirii marilor idea
luri de luptă și de muncă ale 
comuniștilor.

Traducînd în viată hotărî- 
rile Congresului al VlII-Jea. 
organizațiile U.T.C. din regi
unea Cluj și-au sporit preo
cuparea pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, 
pentru îmbunătățirea conținu
tului de idei, cît și pentru di
versificarea formelor, pentru 
adecvarea lor la cerințele și 
exigentele diferitelor catego
rii de tineri. Obiectiv principal 
al muncii noastre, organiza
țiile U.T.C. de la orașe și sate 
au urmărit ca activitățile des
fășurate să ofere tinerilor în- 
tr-o mai mare măsură posibi
litatea cunoașterii și însușirii 
temeinice a politicii partidu
lui și statului nostru. A intrat 
în tradiția organizațiilor U.T.C. 
din regiunea noastră organi
zarea, în acest scop, a unor 
ample discuții și dezbateri pe 
marginea documentelor de 
partid și de stat a unor sim
pozioane sau intîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, 
cadre de conducere din eco
nomie, cu reprezentanți de 
prestigiu ai științei și culturii. 
In cadrul unor asemenea ac
țiuni. în care li se prezintă di

ferite documente de partid, ti
nerii sînt ajutați nu numai să 
cunoască profund bogatul 
conținut de idei și semnifica
țiile lor, ci să-și însușească 
problemele politice, ideologice 
și economice în legătura lor 
strînsă, organică, cu sarcinile 
concrete, de zi cu zi. Aseme
nea dezbateri, organizate cu 
masa largă a tineretului, au 
făcut ca majoritatea tinerilor 
să-și însușească temeinic bo
gatul conținut de idei din 
Raportul prezentat la Congre
sul al IX-Iea al Partidului, 
din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cea de-a 
45-a aniversare a creării 
P.C.R.. documentele plenarei 
din decembrie 1966 a C.C. al 
P.C.R.. și a altor documente 
de însemnătate deosebită pen
tru dezvoltarea economiei și a 
întregii vieți sociale a patriei.

Desigur, vorbind despre e- 
ducația politico-ideologică a 
tinerilor, trebuie să menționăm 
faptul că la recomandarea or
ganizațiilor U.T.C. peste 18 000 
de tineri din regiune frecven
tează cursurile învățământului 
de partid, că alți peste 500 de 
tineri din orașul Cluj își de- 
săvîrșesc cunoștințele politice, 
urmînd diferite cursuri cu ca
racter social, politic, istoric, 
în cadrul universității popu
lare. Principalul cadru, însă, 
în care își desfășoară activi
tatea poîitico-ideologică orga
nizațiile U.T.C. îl reprezintă

(Continuare in pag. a ll-a)

A fost dată in exploatare 

calea ferată electrificata 

Cimpma Ploiești-Triaj

Vineri a fost dată în exploa- 
.are calea ferată electrificată 
Cimpina-Ploiești-Triaj. între sta
țiile Brașov-Ploiești-Triaj au fost 
construite linii de contact, 
blocuri cu centralizare electro- 
dinamică, substații de tracțiune.

CADRAN PROLOG
De cind muncitorimea 

și-a ales ziua in care pri
măvara e atotbiruitoare 
peste vitregiile firii, zi a 
solidarității oamenilor, 
muncitori cu brațele și cu 
mintea, zi a puternicelor 
lupte de clasă, a puterni
celor revendicări munci
torești, a trecut peste pă- 
mintul românesc vreme 
bogată in împliniri. Căci 
de douăzeci de ani și mai 
bine a intrat în tradiția 
muncitorimii noastre, im
plicit. in tradiția întregu
lui nostru popor să ser
beze io prima zi de mai. 
implialrile sale, să-și a- 
firme «oi năzuințe anti-

FESTIV
cipind sărbătorirea peste 
timp prin faptă și gind 
constructiv a noilor reali
zări. Ziua de 1 Mai e pe 
păminlul nostru sărbă
toarea împlinirilor mun
citorești și a năzuinței și 
a datoriei de împlinire a 
altor și altor bucurii.

Cu douăzeci și ceva de 
primăveri in urmă. la 
primul intii mai sărbăto
rit sub zarea românească 
în uriașul fluviu omenesc 
in exuberantă dezlănțuire 
de bucurie descifram îm
plinirea celui mai esen

țial deziderat al oricărei 
libertăți : oamenilor — 
omenie. Gestul era în 
substanța sa totuși, antici
pativ. In metafora coloa
nelor care treceau în ne- 
sfîrșit fluviu omenesc 
mișcarea largă, tradițio
nală a semănătorului a- 
runcind acum bucăți cal
de. aburinde de pîine 
mulțimilor era. de aserne-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
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La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. A- 
le.xantlru BirlȘdeanu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C, al 
P.C.R . Maxim Berghiam.1, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C al P.C.R.. 
Ștefan Voi tec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu. membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Mibai 
Dalea. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ion Pas. membru al C.C. a! 
P.C.R.. de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști d*> partid.

(Agerpres)

In apărarea vieții 
patrioților 

și democraților greci
Mesajul președintelui Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, către

SENTIMENTE

DE MAI

..Sentimente de 
mai“ este titlul u- 
nei plachete publi
cată recent la 
Suceava sub îngri
jirea Comitetului 
regional U.T.C.

Apărută în cins
tea săibâtoririi a 45 
de ani de la crea
rea U.T.C.. plache
ta de versuri ..Sen
timente de n/ii" 
capătă semnificația 
unui sincer omagiu 
adus partidului, 
călăuzitorul nos
tru de totdeauna. 
E coca ce exprimă 
in cuvinte limpezi 
tînărul Ion Mur
geam) in ..Poem de 
utopist“ : ..Sintcm 
căliți intr-un fur
nal de sensuri Și 
sănătoși de fiecare 
dor ' La vîrsta de 
.•tejar scrim ver
suri Partidului, și 
le rostim sonor".

Decorări
la Consiliul de Stat

In cadrul unei solemnități 
care a avut loc vineri la a- 
miază la Consiliul de Stat, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Chivu Stoica, a în- 
niînat unele ordine și titluri.

La solemnitate au fost pre- 
zenți tovarășii Virgil Troliu, 
secretar al C.C. al P.C.R,. 
Anton Breitenhofer, membru 
al Consiliului de Stat, Gheor
ghe Petrescu. Gheorghe Ră- 
duicâ. Ion Teoreanu, șefi dc 
secție și Ton Florescu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. reprezentanți ai Mi
nisterului Învățămîntului și ai 
Ministerului Forțelor Armate.

Cu prilejul aniversării a -15 
de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist, a fost 
conferit ..Ordinul Muncii".

clasa a Il-a, tovarășului Pe
tru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C. Au mai fost 
decorați cu ordine 29 dc acti
viști ai Uniunii Tineretului 
Comunist.

Pentru merite deosebite în 
activitatea cultural-artistică
desfășurată în rîndul militari
lor și oamenilor muncii a fost 
conferit Ansamblului de cîn- 
lecc și dansuri al Forțelor 
Armate, cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la înființare, 
ordinul ..Meritul cultural“, 
clasa I-a. De asemenea, 20 de 
membri ai ansamblului au 
fost distinși cu ordinul ..Me
ritul cultural“, clasa a IlI-a și 
a V-a.

Cu ocazia împlinirii a 20 de 
ani de apariție a revistei 
„Cravata roșie" și, a 10 ani de

apariție a revistei pentru 
copii în limba maghiară 
..Xapsugar“, a fost conferit 
ordinul ..Meritul cultural", 
clasa a IV-a și a V-a, unui 
număr de 5 redactori ai aces
tor reviste.

Pentru contribuție deosebi
tă adusă în dezvoltarea învă- 
țămînlului și culturii, și pentru 
merite în muncă, cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de la în
ființarea Editurii didactice și 
pedagogice, a fost conferit 
ordinul .,Meritul cultural", 
clasa a IV-a și a V-a. unui 
număr de 19 cadre didactice 
și lucrători ai editurii.

Pentru îndelungată și rodni
că activitate didactică și 
tehnico-științifică, cu prilejui

(Continuare in pag. a ll-a)

Montarea elementelor prefabri
cate la viitoarele hale ale Com
binatului petrochimic Pitești

In. timpul solemnității decorării-la-Consiliul-de-Stat

Eroul 
cel mal drag

FILL
DIN 

CARNETUL
DE

REPORTER

Geea ce i’ămîne în
carnetul reporteru
lui are totuși un

caracter lapidar. Impre
sia de moment este re
dusă la o frază, uneori 
la un cuvînt. Omul de 
care ai încercat să te a- 
p copii, să-l cunoști. să 
ti—1 faci prieten, renaște 
insă în memorie, revizu- 
indu-ti aceste notatii fu
gare. cu intensitatea 
(aptelor care tc-au apro
piat dc el și ti l-au făcut 
drag. Și nu rare ori o a- 
semenea imagine • declan
șează un resort intim a- 
ducind după ea altele a- 
rțaloge...

Notațiile, derulate. se 
opresc la 1953. adică a- 
colo unde au început.

Eroul cel mal drag...
...Despre el păstrez cele 

mii frumoase amintiri. 
Timpul a șters multe nu

me dar a păstrat chi
puri. a păstrat fapte. ‘ a 
păstrat intr-un cuvînt a- 
mintiri.

Mi-1 amintesc înflăcă
rat. într-o continuă agi
tație uitînd de el și neui- 
tindu-i pe ceilalți. L-am 
avut alături, insuflețin- 
du-nc pe toți prin entu
ziasmul și dăruirea lui. 
Se apleca peste masă în 
serile cil ședințe lungi 
dc la sectorul II Negru A 
U.T.C. și privea în ochii 
celor care-1 ascultau 
cu o putere aproape dis
perată : „Mă. înțelegeți 
voi. trebuie să creștem o 
generație de oameni, cum 
nu a mai avut România"

Am înțeles, iar mai tir- 
ziu au înțeles și ei. și el 
sensurile mult mai largi 
ale acestui adevăr. A- 
tunci. in 1949 însă...

...Ii obliga pe instruc
torii de care răspundea

să învețe, să cînte și sa-i 
învețe și pe tineri (erau 
cîțiva afoni, dar cîntau). 
Ii critica dacă pe o sută 
de metri alergau peste 13’’ 
și dacă in sectorul lor de 
activitate avea loc o ma
nifestare sportivă, o reu
niune tovărășească la care 
nu participau, dar nu ca 
spectatori. S-a certat 
două săptămîni cu direc
torul de la F.R.B. care 
nu vroia să cedeze fete
lor din cămin o parte 
-lintr-o magazie în care 
acestea să-și depoziteze 
zestrea. „Toate visează 
să aibă căminul lor. Ciș- 
tigă și vor să-si cumpere 
lucruri. Dumneata de ce 
le împiedici ?“ A alergat 
zile si nopți sâ adune u- 
cenicii alungați din mici
le ateliere particulare si 
s-a liniștit (e un fel de a 
spune) doar atunci cind

M. S. Constantin, regele Greciei
In ziua de 28 aprilie a.c. ministrul afacerilor 

externe al României, Comeliu Mănescu, a primit 
în audiență pe Dl. Ioannis C. Cambiotis, ambasado
rul Greciei la București, căruia i-a adus la cunoș
tință mesajul Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. Chivu Stoica, 
transmis Maiestății Sale Regelui Constantin al 
elenilor.

In mesaj se spune : Cu adincă îngrijorare 
poporul român a luat cunoștință de situația care 
s-a creat în Grecia, ca urmare a loviturii militare 
de stat, suprimării libertăților democratice, norme
lor și garanțiilor constituționale, a măsurilor 
represive îndreptate împotriva liderilor și activiș
tilor partidelor politice din Grecia.

Este în pericol viața lui Manolis Glezos — 
cunoscut în întreaga lume prin lupta sa împotriva 
fascismului, pentru cauza păcii și a colaborării 
internaționale — și a altor oameni politici greci, 
care sînt arestați și judecați de tribunale excepțio
nale. fiind amenințați să fie executați.

Cu toată sinceritatea trebuie să Vă arătăm că 
această situație este privită de poporul român, 
(le opinia publică mondială, ca o crimă politică, 
absolut incompatibilă cu normele democrației, cu 
conștiința umanității.

Profund neliniștiți de soarta acestor oameni, 
dînd expresie sentimentelor întregului popor 
român și avind în vedere principiile unanim recu
noscute cuprinse în Declarația universală a 
drepturilor omului, mă adresez Majestății Voastre, 
cu demersul de a folosi întreaga autoritate pentru 
a împiedica actele de represiune și teroare, 
pentru a restabili legalitatea, respectul și apărarea 
normelor constituționale și democratice. Îmi 
exprim speranța că nu se va întreprinde nimic 
care să pună în primejdie viața patrioților și 
democraților greci.

Adresîndu-Vă acest demers, am totodată în 
vedere relațiile prietenești care s-au statornicit și 
dezvoltat în ultimii ani între România și Grecia.

Telegramă de protest 
în legătură cu reprimarea 

forțelor democratice din Grecia

In legătură cu lovitura de stat din Grecia. C.C. 
al U.T.C. și Comitetul Executiv al U.A.S.R. au 
adresat Regelui Constantin al Greciei următoarea 
telegramă de protest : Tineretul și studenții din 
Republica Socialistă România își exprimă profun
da indignare și condamnă actele de teroare în
dreptate împotriva forțelor democratice și progre
siste. a organizațiilor de tineret și studenți din 
Grecia, violarea brutală a drepturilor și libertăți
lor democratice.

In numele întregului tineret și al studențimii 
române cerem încetarea tuturor acțiunilor repre
sive. eliberarea celor arestați pentru activitate 
progresistă, și respectarea drepturilor constituțio- 

, nale.

i-a văzut pe toți adunați 
în școala profesională.

Plingînd însă ca un co
pil cînd doi dintre ei au 
fost duși la școala de co
recție pentru furt. Și tot 
el, omul acesta minunat 
și drag, cind unul dintre 
ei i-a mărturisit că vrea 
să învețe, să se ducă la 
școală, l-a apucat de gu
ler și i-a spus scrîșnind 
din dinți : „Mă. dacă 
pleci ești un dezertor. 
Nu avem vreme de școa
lă". Sigur, lucrurile pri
vite de la înălțimea anu
lui 1967 au alte dimen
siuni, pot căpăta alte in
terpretări și explicații. 
Atunci însă au crezut că 
așa trebuie, că așa e bine.

PETRU ISPAS

(Continuare 
în pag. a ll-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român

Tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

BUCUREȘTI
I

îmi exprim mulțumirile sincere 
pentru felicitările cordiale trimise 
de dumneavoastră cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a zilei 
mele de naștere.

Vă urez noi succese în activi
tatea dumneavoastră consacrată 
înfloririi și dezvoltării Republicii 
Socialiste România și cauzei 
socialismului.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 

Coreea 
președintele Cabinetului 

de Miniștri al Republicii 
Populaie Democrate Coreene
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Distincția
muncii entuziasteÎNM .NAREA DRAPELULUI DE ORGANIZAȚIE FRUNTAȘAUNOR ORGANIZAȚII U

Tineretul tării întlmpină ani- 
ersarea a 45 dc ani dc la crca- 

UTC cu fante deosebite 
ilnic alle vești vin sâ se ariau- 
* celor consemnate in ziarul

mal primit Diploma de O- 
e a CC al U.T.C. Exploa- 

H minieră Herja, coopcrati- 
raionui

în » 
V T.C 
mele 
cer. I

La Constan 
REA ISPAS

in<

cuți prin 
ti Aceea

Au
nou 
tari
va agricolă Călincsti
Obs. S.M.T Negrești. întreprin
derea ..1 Septembrie“ — Salv 
Mare și altele. Aproape o sută 

cri maramureșeni care 
vlde^țiat prin întreaga lor 
te și comportare socia- 
primil de asemene«, Dl- 

de Onoare a C.C. al

mult cunos- 
lor dc zi cu 

distincție a fost 
) si organizației 

la S M T Chlmogeni. 
timp, organizațiile 

la Santlmil! naval 
Fabrica de celuloză 
.Pala.«“. cooperativa 

e producție Ccrna — 
pri-

apoi acordată
VT,C. de 
în același 
UTU de 
Mangalia. 
Si hîrtle 
agricolă d.
rs;onul Micii» si altele ai 
mit cu îndreptățit:) mlndrie Di
ploma de Onoare a C.C. al 
UTC
. De la Dobroșca la Maramu
reș. disUKiîa este mare numai 
dacă o mă-urăm tn kilometri. 
Distanta dintre rezultatele în 
muncă ale tinerilor maramure
șeni $i dobrogeni, distanta intre 
faptele tor ii situează pe aceeași 
treaptă a întrecerii. Combinatul 
chimico-metalurgic 
Mare, despre care am aflat nu 
odată cl, datorită 
în producție, a obtinut un loc 
de frunte pe panoul de onoare 
al țării, nu s-a dezmințit nici 
acum. „Primind drapelul care 
i-a fost acordat, organizația 
U.T.C. a combinatului a dovedit 
odată mai mult că tineretul și-a 
adus din plin contribuția 
realizările întregului

din Baia

rezultatelor

la
colectiv'1.

Despre Combinatul siderurgic 
de la Hunedoara sau Uzina me
canică din Cugii nu mai trebuie 
«puse prea multe cuvinte Pre
zentarea lor acum ar da de la 
bun început impresia unei re
vederi cu o veche cunoslîntă. 
Si același lucru se poate «pune 
despre Fabrica de fibre sinteti
ce de la Săvinesti - regiunea 
Bacău, sau despre atît de cu
noscuta Exploatare minieră Lu- 
peni. Graficele. seismografe 
sensibile ale muncii, au dus în 
toată tara vestea despre succe
sele însemnate cîștigate de a- 
cesfe puncte înaintate ale eco
nomiei noastre Si totuși, car
tea de vizită bocată in superla
tive ă acestor unități trebuie să 
mai facă loc acum încă unuia : 
organizațiilor U T C. de aici li 
s-a acordai drapelul de organi
zații fruntașe. Un titlu care în
cununează in mod firesc un 
drum ning, străbătut cu efor
turi si cu tot atîtea realizări.

Argeș. Cine n-a auzit de hi
drocentrala al cărei nume este 
legat de una din marile victorii 
ale șesenalului ? într-o atmo
sferă de entuziasm care conti
nua însuflețirea din zilele con
strucției hidrocentralei. tova
rășul Iosif Beljung, membru al

*****

..în cinstea celei 
de a 45-a aniver
sări a creării Uni
unii Tineretului 
Comunist din Ro
mânia" — acesta 
e«te textul gravat 
pe placa incrustată 
in stinca din 
sivul Ciucaș. 
cișfii de la 
Pipera și-au 
pus să cinstească 
evenimentul si în 
acest fel : lucrind 
ei înșiși o 
comemorativă 
fixînd-o pe una din 
stîncile cele mai 
înalte.

pe

conduce 
Minsk cu

(„un 
poate

INFORMA ȚII

T. C.

Primavara...

D MATALÄ

INTERNAȚIONALELE

DE FLORETA

drapelul, 
întreprin-

nu este 
trecere 

inevita-

biroului CC. al U.T.C.. * inmî- 
nat organizației U.T.C. dr pc 
șantierul l.C H. — Corbrni. dra
pelul dc organizație fruntașă, 
in aceeași regiune. în comuna 
Stoicftnești. atmosfera a 
aceeași. Ca si distincția de 
fel.

Sala Teatrului de 
Botoșani a cunoscut și 
atmosferă decit aceea a specta
colelor obișnuite. Aici i s-a a- 
cordat organizației U T.C. de la 
Uzina textilă „Moldova" drape
lul de organizație fruntașă. Cu 
o zi înainte, o festivitate ase
mănătoare avusese loc la între
prinderea forestieră Fălticeni.

S-au rostit deseori, in cursul 
acestor festivități, cuvinte fru
moase legate de sărbătorirea 
celei de a 45-a 
V T.C. 
fost i 
comuna 
Dei. șl 
..Ciujana“ 
„Progresul1 
mentul a fost același ca și 
alte loouri ale 'Ț _‘ 
d- fiecare dată altfel de tinerii 
din organizațiile U.T.C. respec
tive. Acordarea dreptului de a 
avea dranel propriu este un 
moment unic în viața unei or
ganizații UTC si el trebuie 
sărhătorit așa cum se cuvine.

Si veștile nu se opresc aici. 
Din regiunea Galați aflăm că 
un număr de 24 organizații 
U.T.C. au orimit Diploma de o- 
noare a C.C al UTC.. între 
care cooperativele agricole de 
producție Mircea Vodă — raio
nul Făurei și Odobesti — raio
nul Focșani. G AS Dudesti — 
raionul Făurei. Școala profe
sională de mecanici agricoli — 
Brăila etc.

în sfîrșit. nu putem încheia 
aceste rînduri fără să amintim 
că între marile întreprinderi 
cunoscute șl apreciate în în
treaga ’.ară ale căror organiza
ții U.T.C au primit 
se numără și două 
deri din orașul București : Fa
brica de confecții și tricotaje și 
Uzina „Danubiana",

Dar orice enumerare 
al’ceva decît o simplă 
în revistă și de aceea, 
bil. incompletă. Imaginea ce se 
conturează insă este aceea a 
unei efervescente neîntrerupte, 
a unui entuziasm care nu se 
împacă decit cu faptele mari.

de 
aniversări 

cuvinte 
de pildă, și 

din raionul 
întreprinderea 

la

Asemenea 
rostite.

Beclean. 
Ir

* sau la Uzinele 
din Brăila. E veni

ta 
tării dar trăit

FOTBAL PE GLOB

♦ La Belo Huiizunte, 
într-un meci contînd pen
tru „Gupa campionilor A- 
mericii ele sud" la fotbal, 
echipa braziliană Cruzeiro 
a învins cu scorul de 4—1 
(2—0) formația Universi- 
tario Linia.

o In cea de-a șasea 
etapă a campionatului u- 
nional de fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezul
tate : Lokomotiv Moscova- 
Spartak Moscova 1—0 , A- 
ripile Sovietelor Kuibîșev- 
Zaria Lugansk 1 — 1 ; Di
namo Minsk-Torpedo Ku- 
laisi 0—0 ; Zenit Lenin
grad- Dinaino Tblisi 0—1; 
Neflianik Baku-Kairnt 
Alina \ta 2—0 . Araral 

Erevan-Pahtakor Tașkent
1— 0 : Dinamo Kiev-Șahtior 
Donețk 3—0 ; Cernomorcț 
Odessa-S.K.A. Roslov 
Don 0—1

In clasament 
echipa Dinamo 
8 puncte.

• în cadrul semifinale
lor „Cupei Europei Cen
trale" la fotbal, formația 
cehoslovacă Spartak Trna- 
vă a întrecut pe teren pro
priu echipa italiană A. C. 
Fiorentina cu scorul de
2— 0 (1—0).

PROLOG FESTIV
(Urmare din pag. I)

nea anticipativ. Era ziua 
unei împliniri șl a unei 
anticipări totodată. în ro
tirea ireversibilă a ano
timpurilor. in fiecare pri
măvară ani sărbătorit 
împlinirile, prevestind, în 
același timp, pe cele ce 
vor veni prin eforturile 
noastre colective. De ia 
ao la an am adăugat li
bertății ciștieale prin 
jertfe in neuitatul august

*44 noi valori, noi dimen
siuni. Libertății i-am a- 
dâugat. rotunjind-o în ne- 
sfîrșite împliniri, noi suc
cese care ne fac viața mai 
frumoasă, mai 
Căci 
tul 
care 
cind 
pini 
este 
energiilor 
noastre de popor destoi
nic angajat în ascensiunea 
spre culmile înaltei civi-

prosperă, 
totdeauna sentlmen- 
de oameni liberi pe 
îl avem din ziua de 
sîntem singurii stă- 
pe soarta noastră 
stimulatorul tuturor 

și virtuților

lizații șl îndestulatei pros
perități.

Priviți coloanele în a- 
ceastă zi de Armindeni ! 
E strînsă în ele vitalitatea 
unui popor liber și con
știent de talentul și hăr
nicia sa. Angajamentul 
sân din această zi este 
fapta sa constructivă îm
plinită miine. Este aici 
însăși dialectica scumpă 
vieții noastre. Dialectică 
pp care o vom reafirma 
trecînd în fluviu ome
nesc. de 1 Mai, prin fața 
tribunelor.

Sala Floreasca din Ca
pitală găzduiește astăzi 
și miine întrecerile con
cursului internațional de 
floretă masculin dotat cu 
„Cupa Gaudihi“.

La această importantă 
competiție a sezonului 
participă Sportivi din 
Franța, Italia. Ungaria și 
România. Dintre oaspeți 
remarcăm piezența 
noscutilor floretiști 
niel Revenu. Pierre 
docanachi. Jaques Dimont 
(F’-anța) și Sandor Szabo, 
Jeno Kamuti. LasZlo Ka- 
muti (Ungaria).

(Urmare din pag. I)

adunările generale. îndeosebi, 
dupâ Congresul al VlII-lea al 
U.T.C., ca urmare a preocupă
rilor pentru îmbunătățirea 
conținutului și a modului de 
desfășurare a adunărilor ge
nerale. acestea se afirma in 
tot mai multe organizații ca o 
importantă școală de educație 
comunlstfi a tinerilor, care 
contribuie prin tematica inte
resantă și variată, prin dezba
terile vii și combative pe care 
le prilejuiesc, la călirea lor 
ideologică și politice Este în 
această privință un fapt lău
dabil că, străduindu-se să răs
pundă interesului sporit al ti
nerilor față de problemele po
litice și ideologice, tot mai 
multe organizații înscriu pe 
ordinea de zi a adunărilor ge
nerale astfel de teme, cit și 
faptul că în multe organizații 
dezbaterea diverselor aspecte 
ale activității concrete in pro
ducție, la învățătură sau pri
vind comportarea tinerilor de
pășește nivelul unor simple 
constatări, faptele fiind ana
lizate. in semnificația lor ma
joră. prin prisma răspunderi
lor politice ce revin tinerei 
generalii. S-au îmbogății tot
odată în«ă.ș1 formele de des
fășurare a adunărilor genera
le.

Cerință esențială a muncii 
politice și ideologice, educa
rea tineretului in spiritul pa
triotismului socialist, al dra
gostei și devotamentului ne- 
țărmuril față de patrie, față

Marii Adunări Nationale

Vineri la amiază s-a înapoiat iu Capitală, 
ninil de la Ankara, delegația Marii Aclunări Na
ționale a Republicii Socialiste România, care, la 
invitația Senatului și Adunării Naționale a Re
publicii Tuicia, a lacul o vizită oficială în această 
țară, ca răspuns la vizita făcută, anul trecut, de 
o delegație a Parlamentului Republicii Turcia în 
România

Din delegație, care a fost condusă de președin
tele Marii Adunări Naționale, .Ștefan Voitec, au 
făcut parte acad. Gheoighe Mihoc. rectorul uni
versității din București, Gheorghe Paloș, președin
tele coinitelu'ni executiv al Sfatului popular al 
regiunii Oltenia. Ion Cristoloveanu, secretarul Co
misiei economico-firianCiare M.A.N.. C. Paraschi- 
vescu Bălăceanu, președintele Colegiului de a- 
vocați-București și Petre Mocanu, director a'. 
Băncii Naționale — filiala regională Iași.

La sosire, pe aeroportul Băncasa, delegația a 
fost întîmpinatn de tovarășii Gheorghe Apostol, 
prim-viccpreședinle al Consiliului de Miniștri. 
Ilie Miugulescii. vicepreședinte al Consiliului de 
Stal. acad. Șt. S Njcolau, Gheorghe Necula și 
Mia Gioza. vicepreședinți ai Marii Adiitiări Na
ționale, Vasile Șandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, lean Livescu, adjunct al mini
strului învâțărnîntului, de membri ai Consiliului 
de Stat, președinți ai unoi comisii permanente 
ale M.A.N.. deputați ai M.A.N.. funcționari supe
riori ai M.A \ și ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față Kamuran Gurun. ambasadorul 
Turciei Ia București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

EROUL
CEL MAI DRAG

(Urmare din pag. I) cu«e do mult. „Pentru 
a4âzi mai ai ceva sau te 
du< I »» «să ?“. „E o reu
niune la școala profesio
nală. dar tare n-as vr?a 
un ziarist acolo. Se lasă 
cu critică Ih ziar șl zău 
nu mă aranjează“. La 
reuniune a «Iun» la timp 
pentru » rezolva : II lip
sa orchestrei (secretarul 
de la școală era dispe
rat : „l-am adus cu ma
șina pinii aici șl nu fugit 
la un botez1). Botezul 
era la un cioitor din oraș, 
cu două străzi in spatele 
școlii. A luat o lampă de 
miner nichelată frumos 
dinlr-o vitrină a școlii 
(„faceți voi alta I") si a 
plecat. Peste o jumătate 
or ora a venit cu lăutarii. 
„Cc-ai făcut?“. „Nimic. 
I-ain dus un cadou șl l-am 
ural micuțului să ajungă 
un miner dc nădejde, am 
băut două pahare de țui
cii i-am promis croitoru
lui că mii îmbrac numai 
la el și i-am hiat lăutarii1. 
2i. înlăturarea scandalului 
dintre „șmecherii de brfti- 
leni" și ..moinirlanii noș
tri" (țărani din împreju
rimi care lucrau și 
miriHl. S-a urcaj pe 
scaun și a strigat 
audă toată lumea : 
cel mal mic scandal 
muzica la botez"..A 
apoi trei vlăjgani dc 
brăileni și trei de la mo- 
mîrlani, le-a strigat nu
mele in gura mare, anun
ți nd in același timp că ei 
sint „responsabili cu or
dinea cu outeri depline".
.Acum aici va fi liniște. 

Sa mergem, trebuie să 
vorbesc bobocilor (an ii 
intii la profesională) des
pre Importanta spălatului 
pe dinți dimineața si sea
ra și a schimburilor de 
dormit“.

...Era o noapte liniștită, 
caldă. Ne-am așezat pe o 
bancă In centrul orașului 
simțind oboseala cum ne 
furnică tot corpul. „Toate 
zilele iți sint la fel ?". Mai 
mult l-am bănuit zimbind. 
decit l-am văzut, 
mai putea trăi in 
parte și altfel. Am fost in 
concediu acasă. Mi se fă
cuse dor de pămint. Nu 
ești de la tară si nu știi 
ce înseamnă asta. Dupâ 
citeva zile insa n-am mai 
putut. Să nu crezi că-ti 
vorbesc așa pentru jă 
vreau să-ți dau niște fra
ze bune de pus in ziar, 
dar aici simt că trăiesc, 
că fiecare oră e plină de 
ceva, e destinată cuiva". 
A tăcut jenat parcă. „Spu
ne-mi, te-ai gindit vreo
dată si la viitor ?“. „Sin
cer. foarte rar. N-am vre
me. Mă crezi ?“. îl cre
deam. ..Coace în mine un 
vis. As vrea să învăț, sâ 
mă fac inginer".

...Să fi fost Rațiu omul 
întîlnit intr-o pauză. Ia 
cel de-a.l IX-lea Congres 
al partidului ? Poate da. 
Tot atît de bine putea sa 
fie insă oricare altul din
tre toti ceilalți secretari 
pe care i-am cunoscut și 
despre care am scris, pen
tru că toti iuoeau Valea 
Jiului și mineritul, si pen
tru că în toti cre«tea a- 
ceeâsi sete de învățătură, 
pentru că toti erau atunci 
în plin proces de formare 
și cu sigure posibilități de 
devenire.

manifestam și eu dra
gostea cum puteam), am 
doi eonii și vreau «rt-ml 
cumpăr mașină. Iar a- 
cum. după cum vezi, sint 
delegat la Congresul pai- 
lldului-.

Din 
scris 
niulți 
ei să __ ___ ___ ...
din nou caietul. Pe o filă 
datată noiembrie 1953 am 
găsit o listă cu mai multi 
secretari: Raliu M.. 
hslache. Mihaicea, 
colae Puiu... șl inai 
parte niște note
Raliu. Era Hcratai ta 
mina Lupenl. încet, tncet 
figura lui Iml revine in 
memorie. Era slab, cu 
pomeții obrajiloi leșili in 
afară șl cu ochii veșnic 
obosiți. Se înviora numai 
atunci cind vorbea de 
cărbune. L-am găsit in
tr-o dimineață pe la ora 
șase, dormind cu capul 
pe masă la sediul U.T.C. 
Era a treia zi de ciad nu 
se dusese acasă. Im rase 
in producție o nouă ge
nei atic de la școala pro- 
lesională „și sint greu
tăți dom'le. pină se în
vață cu mina. Cei mai 
mulți nu sint de aici, 
sini verilti de la șes". 
Vorbea ca un localnic, cu 
toate ca abea cu trei ani 
și ceva in urmă nădușea 
pe coarnele plugului, tru
dind De palma de pămint 
pe care o avea taică-su 
in Bărăgan. L-a trezit 
telefonul. „Da. eu. cum ? 
Bine !“. Și după ce se în
toarse spre mine : „Iar 
nu se îngrijesc ăștia să 
trimită in subteran goale 
suficiente1'. A făcut jn 
scandal monstru, s-a :-er- 
tat cu dispecerul, dar a 
obținut vagoneții ne
cesari, iar la terminarea 
șutului a băut o țuică cu 
același dispecer despre 
care a încet cat să mă con
vingă ca e cel mai bun 
din toată Valea Jiului. 
Peste două ore ne aflam 
la cel mai îndepărtat 
front de lucru subteran. 
„Auzi dumneata, să vină 
directorul să-mi spună 
mie că i-a găsit pe dra
cii ășiia dormind11. Și se
mănau ca niște draci, așa 
goi pușcă cum erau șl 
negri din cauza prafului 
de cărbune amestecat cu 
sudoarea ce curgea și
roaie pe trupurile lor a- 
bia ieșite din adolescen
tă. „Este cel mai greu 
front de lucu si nu știu 
cine mama mamilor lui, 
i-a repartizat tocmai 
aici". Ș-a dezbrăcat. a 
pus mina pe pichamer și 
a lucrat oină la sfirșitul 
șutului, după care s-a 
dus întins la inginerul 
șef. Nu știu ce s-a intim- 
plat în biroul acestuia 
dar numai după cinci 
minute inginerul șef. un 
om de altfel apreciat, s-a 
dus aprins la față la di
rector cerînd ori să-i a- 
probe demisia, ori secre
tarul U.T.C. să-i ceară 
scuze. Ratiu și le-a cerut 
cu termenii cei mai poli- 
ticoși de care era capabil 
atunci, iar „dracii" au 
primit un front de lucru 
De măsura puterii și ex
perienței lor.

Am plecat împreună să 
bem o țuică si să mincăm 
ceva. Ora cantinei tre-

Poateefi așh este flrewc, 
tocmai 
greu.
cum i 
resc, 
eut. in 
unul ........ .
U.T.C. n hotftrit 
re» din muncă a unul in
structor care refuza să-și 
completeze studiile, pen
tru că nu-l ușor să fii 
activist azi.

Un fost instructor al 
raionului Urziceni. acum 
secretar ni unui alt 
milet raional U.T.C. 
regiunea București, iml 
spunea : „Am prea puțin 
timp ca să nu învăț foar
te mult" Cind un acade
mician a venit și le-a 
vorbit activiștilor raio
nal! despre unele proble
me actuale ale culturii 
romAneștl, Inslructo.ul 
I-a rugat să-l ajute să-și 
facă „un plan riguros 
științific de studiere a 
literaturii". Omul dc ști
ință. venit pentru o oră. 
a stat cu ol O dună amia
ză întreagă lăsîndu-i la 
plecare cartea d« vizită : 
..Cind termini lot ce-i in 
plan, vii la mine să fa
cem altul". „Dar 
mi-atl spus dv. aici 
junge pentru o viață". 
..Cind vrei, o viață de om 
încape și intr-un an".

Umbla cu cărțile după 
el. cumpăra. împrumuta, 
schimba, ținea conferințe 
fără să citească texte fă
cute de alții, vorbea ti
nerilor despre lumea căr- 

aduna întrebări de 
singur om< 

poate nune nici
odată atitea întrebări cite 
răspunsuri ar vrea fă 
afle") și citea din nou 
cărți, răsfoia reviste, ce
rea consultații și cind se 
întorcea înapoi in comu
nă. fiecare răspuns «e 
transforma într-o prele
gere. într-o dezbatere. 
Pentru că întotdeauna 
un „de ce“ naște alte „de 
ce“-uri. Era firesc deci ca 
tinerii să-1 caute, 
aștepte, să-1 iubească 
să-1 asculte.

SECRETARUL
....Nu mă mal cunoaș

teți" ? Mă oprise într-u- 
nul din foaiere, lăsin- 
du-mi o mină grea De u- 
meri și privindu-mă zim
bind Avea fata deschisă, 
blinda, iar pc piept Or
dinul Muncii clasa a doua 
și mai multe medalii. 
„Nu. serios, nu mă 
cunoașteți?!11 Cu tot 
fortul făcut nu mi-1 
mințeam. ..Din ce regiu
ne sinteți?“. „Hunedoara“. 
Ați scris despre mme cu 
multi ani in urma, eram 
foarte tînăr pe vremea 
aceea și secretar U.T.C.“. 
..Unde?" ...........
lui“ „în 
las să vă 
neți-mi 
„Amintiti-vă", .. 
faceți acum se poate spu
ne ?“ ..Asta da". Sînt 
inginer șef Ia o mină, 
mi-am ÎUat doctoratul in 
științe si aștept confir
marea titlului de confe
rențiar. M-am căsătorit 
cu fata cu care mă cer
tam tiiereu (în paranteză 
fiind rdu« tn-ai criticat în 
ziar și pe nedrept — emi

i pentru că 
toarte greu, 

ni s-a părut 
cind. anul 

toamnă, 
comitet

ora
Așa 

fi- 
tre-

blroul 
raional 
scoate-

cn- 
dln

' e 
a-

să-1 
si

mai
e- 
a-

..In Valea Jiu- 
ce loc ?“. ..Vă 
amintiți1. „Spu- 
măcar numele“.

.Dar ce

Case specifice cu motive populare în comuna Ciocănești, 
iăionuj Vatra Dortiei

0 sarcină de mare răspundere
educarea politico-ideologică a tineretului

noașterii realizărilor și pers
pectivelor de dezvoltare a e- 
conomiei. științei, artei și cul
turii naționale — prilejuiește 
organizațiilor U.T.C. desfășu
rarea unor largi și interesante 
activități.

La Fabrica „Clujeana", la 
„Tehnofrig", sau „Armătura", 
la Cooperativa agricolă Cras- 
na ca și in multe alte orga
nizații U.T C. au avut loc in- 
tilniri ale tineretului cu isto
rici de mare prestigiu, cu oa
meni de știință, cu activiști 
de partid și de stat, cu membri 
de partid din ilegalitate, care 
le-au vorbit despre unele mo
mente impresionante din is
toria partidului și a poporului, 
despre figuri de luptători pen
tru libertatea poporului și a 
patriei. Cultivind glorioasele 
tradiții de luptă ale partidu
lui si poporului, organizațiile 
UTC s-au ocupat permanent 
de educația patriotică și inter- 
nationalista a tineretului, de 
•’nîărir? a prieteniei <i frăției 
intre tinerii români, maghiari 
germani șl de alte naționali
tăți. care trăiesc pe meleagu
rile regiunii noastre și care a- 
nimâți de aceleași idealuri și 
hnrnrîndu-se de aceleași drep-

turi, muncesc cu devotament 
în fabrici și uzine, pe ogoare, 
în școli și facultăți, pentru În
florirea patriei comune — Re
publica Socialistă România.

Se cuvine, de asemenea, să 
menționez faptul că a devenit 
o adevărată tradiție a organi
zațiilor U.T.C. din regiunea 
noastră organizarea de vizite 
la muzee, la diferite locuri și 
monumente care evocă mo
mente din trecutul glorios al 
poporului. In fiecare an, apro
ximativ 100 000 de tineri mun
citori, țărani, elevi și studenți 
vizitează cu venerație Muzeul 
Doftana. Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcă
rii muncitorești și democratice 
din România, locuri legate de 
trecutul de luptă a poporului 
și partidului, iau cunoștință cu 
profund interes de bogățiile și 
frumusețile patriei noastre

Dai fiind că în epoca noas
tră, mal mult ca orieînd. for
marea concepției materialist- 
științifice despre natură și so
cietate — însușirea și aplica
rea cuceririlor științei și teh
nicii reprezintă o cerință a 
progresului social-economic, 
organizațiile U.T.C. din regi
unea noastră se străduiesc să

trezească și să formeze la ti
neri interesul pentru știință, 
pasiunea pentru asimilarea și 
aplicarea în practică a cuce
ririlor acesteia. în acest sens, 
in colaborare cu comitetele 
pentru cultură și artă, cu alte 
organizații obștești — organi
zațiile U.T.C. inițiază simpo
zioane. seri de întrebări și răs
punsuri, prezentarea în fața 
tinerilor cu regularitate a unor 
jurnale științifice, filme docu
mentare etc. Tn această acti
vitate, îndreptată spre forma
rea concepției materiallst-ști- 
ințifice a tineretului, se face 
tot mal frecvent apel la oa
meni dp știință, la specialiști, 
cadre didactice și, mai ales la 
sate, la sprijinul celor peste 
120 de brigăzi științifice din 
regiune, care oferă tinerilor 
răspunsuri competente, con
vingătoare. pe măsura exigen
telor lor.

Organizațiile de bază U.T.C. 
din regiunea Cluj au acumulat 
de-a lungul anilor o bună ex
periență în ceea ce privește 
dezvoltarea la tineri a înal
telor trăsături de caracter, pro
prii omului societății noastre, 
a dragostei față de muncă, a 
răspunderii față de îndepll-

nirea exemplară a sarcinilor 
profesionale, a sentimentului 
răspunderii pentru respecta
rea legilor țării și normelor de 
conviețuire socială. Un valoros 
ghid în întreaga noastră mun
că din acest domeniu ne-a 
fost plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966. Subliniind sar
cinile de o deosebită însem
nătate economică ce stau in 
fața tineretului, plenara C.C. 
al U.T C. din ianuarie 1967 a 
cerut organizațiilor U.T.C. să 
intensifice educația prin mun
că a tineretului, călirea sa po- 
litico-morală în focul luptei 
pentru realizarea sarcinilor de 
producție. Dezbaterile pe pro
blemele comportării în socie
tate, a atitudinii față de mun
că, a grijii față de avutul 
obștesc, a răspunderii pentru 
întemeierea familiei, 
zloanelc și expunerile ținute 
de către cadre didactice uni
versitare. juriști și medici in
fluențează pozitiv formarea 
profilului moral-spiritual al 
tineretului. Asemenea acțiuni 
au fost inițiate în multe or
ganizații U.T.C. din raioanele 
Bistrița, Huedin. Nâsâtid, în 
orașele Cluj și Turda, ele con
tribuind la dezvoltarea la ti-

simpo-

neri a unei atitudini înaintate 
în muncă și comportare, să 
cultive fermitatea politică, un 
ascuțit spirit combativ față de 
lipsuri și de influențele dău
nătoare ale ideologiei burghe
ze, responsabilitate față de 
muncă și îndeplinirea obliga
țiilor sociale.

Preocuparea organelor și or
ganizațiilor U.T.C. din regiune 
pentru ridicarea conținutului, 
pentru îmbunătățirea muncii 
politico-ideologlce și a întregii 
activități de organizație, in lu
mina Congresului al VITI-lea 
al U.T.C. s-a reflectat și se re
flectă în creșterea nivelului 
politic-ideologic al tinerilor, în 
participarea mal activă la ac
țiunile organizației șl crește
rea combativității față de ma
nifestările negative, reflectîn- 
du-se, în modul cel mai con
cludent, în sporirea contribu
ției tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan în industrie 
și agricultură.

Tn viitor ne vom strădui ca 
activitatea educativă a U.T.C. 
să fie un factor și mai activ 
în cunoașterea și însușirea te
meinică de către tineri a po
liticii partidului, în formarea 
unei concepții științifice asu
pra lumii și vieții. în sădirea 
în conștiința tinerilor a res
ponsabilității față de muncă 
și îndeplinirea obligațiilor so
ciale. în cultivarea hotărîrii 
de a sluji neabătut cauza mă
reață a partidului comunist, 
cauza dezvoltării și înfloririi 
continue a României socia
liste.

Valea Jiului im 
mult »i despre 

oameni. Care din 
fie? Mi-am răsfoit
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Decorări la Consiliul de Stat
(Urmare din pag. I)

de 80 de ani 
..Ordinul

împlinirii virstei 
a fost conferit 
Muncii" clasa 1. profesorului 
universitar Coloman Bakonyi. 
Pentru merite deosebite aduse 
industriei de petrol și învăță- 
înînlului superior tehnic, cu 
prilejul împlinirii a 60 dc 
ani de la naștere, a fost confe
rit „Ordinul Muncii", clasa a 
Ii*t, profesorului dr. iug. Gri- 
gore Lainbru Ioaehim, iar 
pentru merite deosebite în 
domeniul științific și didactic, 
a fost conferit ..Ordinul Mun
cii", clasa a IIl-a, secretaru
lui știintilic al Comisiei mo
numentelor naturii a Acade
miei Republicii Socialiste 
România, Valeriu Pușcariu.

Pentru mente deosebite și 
activitate îndelungată în do
meniul artelor plastice, a fost 
conferit ordinul „Meritul 
cultural", clasa a Il-a, grafici
anului Paul M. Erdos. A fost 
conferit, de asemenea, ordinul 
„Meritul cultural", clasa a 
IlI-a, Iul Romeo Drăghici. 
pentru merite deosebite în 
organizarea muzeului „George 
Enescu" și pentru contribuția 
adusă 1a popularizarea vieții 
și activității marelui muzician.

Pentru merite excepționale 
în activitatea cultural-artistică, 
a fost conferit titlul de 
„Artist al poporului din Re
publica Socialistă România“ 
colonelului Dinu Stelian, diri
jor. Titlul de „Maestru emerit 
al artei din Republica So
cialistă România“ a fost 
conferit maestrului de dansuri 
Gheorghe Baciu, pentru me
rite deosebite în domeniul 
creației coregrafice și în acti
vitatea cultural-artistică, iar 
titlul de „Artist emerit al 
Republicii Socialiste Româ
nia" a fost conferit dirijoru
lui Radu Botez, pentru activi
tate dirijorală îndelungată și

merite deosebite în acest 
domeniu, precum și maestru
lui de dansuri Vladimir 
Badea și solistului vocal Ioan 
Bogza, pentru realizări Va
loroase în domeniul artistic.

Pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în 
domeniul medical. a fost 
Conferit titlul de ..Medic 
emerit al Republicii Socialis
te România" medicului Mihail 
Cănciulescu.

După înmînarea distincțiilor, 
toVȘrășul Chivu Stoica, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al 
guvernului, a felicitat căldu
ros pe cei decorați și le-a urat 
sănătate și noi succese, fcxpri- 
mîndu-și convingerea că cei 
distinși vor depune și pe mai 
departe eforturi sporite pentru 
traducerea în viață a liniei 
partidului în sectoarele lor de 
activitate.

In numele celor decorați au 
mulțumit tovarășii Petru E- 
nache. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. Emil Bildescu, din 
partea Editurii didactice și 
pedagogice și dirijorul Dinu 
Steh’an, din partea 
lui de cîntece și 
Forțelor Armate.

*
în aceeași zi, cu 

niversării a 45 de 
crearea Uniunii 
Comunist. Ia sediul C.C.

fost

Ansamblu- 
dansuri

prilejul 
ani de

a)

a-
—_ la

Tineretului 
.. ......... ...... al

U.T.C., au fost înmînale 
„Medalia Muncii" ?i medalia 
„Tudor Vladimirescu". clasa 
l-a și a îba. unui număr de 
100 de tovarăși — activiști ai 
C.C al U.T.C.. ai comitetelor 
regional®, raionale si orășenești 
?1e U.T.C. activiști ai U.T.C. 
din contrele universitare, lu
crători d>n nres» d® tineret.

DistinoHil/* an Fncf îr>rn>nate 
dc tnvarăsi’l Anfnn R-'ițen- 
hnf-r membru al Consiliului 
dr 9tat.

T E L E V I Z I U N E
18,00 : „La șase pași de o 

excursie“. Emisiune-concurs pen
tru pionieri și școlari ; 18,58 : Ora 
exactă ; 19.00 : Telejurnalul de 
seară : 19.27 : Buletinul meteo
rologic ; 19,30 : Ancheta TV :
Turism ; 20.00 : Tele-enciclone- 
dia. Din cuprins : Daiaci, Pablo

Ca^als, 
Emoții i 
muzicală 
Paul Sava 
..Baronul** 
tăți ; 22.50 : Panoramic 
Telejurnalul <le noapte 
Includerea emisiunii.

Siena. Fauitu 
în premieiă — 

concurs.
21.30: Film serial:
22.20 ■ Micro-varie

oo •■'5 • 
2-X35 :

. 21.00: 
emisiune 
Prezintă :
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SERILE Scînteii tineretului“
<■

LA POR ȚILE DE FIER
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Aspect din sală
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EDIȚIA

A
PATRA

Cea de a patra ediție a serilor „Scînteii tineretului“ a fost dedicată con
structorilor Hidrocentralei de la Porțile de Fier — în cinstea celei de a 45-a 
aniversări a creării Uniunii Tineretului Comunist. Programul „serii“ — la care 
si-au dat concursul tineri actori, cîntăreți. balerini din București și Craiova — 
a cuprins și tradiționala masă rotundă la care au participat scriitorii Ilie 
Purcaru, Tita Chiper, Victoria Ioncscu și Radu Cosașii. Tema mesei rotunde : 
..Constructor pe șantierele luminii“. Vă relatăm stenograma prescurtată a 
discuțiilor purtate de invitații noștri..

vorbi 
con- 

Seve- 
celui 

româ-

Ilie Purcaru : \ 
despre profesia de 
stnictor. aici. Iți Tr. 
rin, în vecinătatea 
mai mare șantier
nesc. este, fără îndoială. o 
întreprindere mai mult de- 
cît pasionantă. înscris la 
loc de frunte în Directive
le Congresului al LX-lea 
al partidului, matele șan
tier al sistemului hidro
energetic și de navigație 
Porțile de Fier oferă aces
tei profesii o încărcătură 
de date noi. inedite. în 
mod esențial inedite, sta- 
bilindu-1 un profil deose
bit, foarte complex, pe care 
cn greu 1-at fi nutul bănui 
acum cițiva ani.

De la primele șantiere 
ale tineretului, du bise in 
anii care au urmat Eliberă
rii — APACA. Bmnbești- 
Livezeni. Lunca Prutului 
— și pină azi. aici, la Por
țile de Fier, evoluția aces
tei profesii s« suprapune 
pinâ la confundare cu evo
luția tării și a omului de 
la noi. Nu este o metaforă 
gratuită îmi amintesc 
foarte bine prima mea vî- 
fcită de reporter pe un 
astfel de șantier. Era prin 
anul 1951 pe șantierul ti- 
nei termocentrale din Pra
hova la Doi cești. pe malul 
Ialomiței. Trebuiau făcute 
acolo ni?te amenajări hi
drotehnice. trebuiau devia
te apele Ialomiței în vede
rea construirii unui mic 
baraj. O lucrare, am zice 
astăzi, modestă. Dar a- 
tunci, în momentul acela, 
lucrarea de care vorbesc 
se profila în conștiința 
noastră la dimensiuni gran
dioase. 5i era firesc să fie 
așa. Primele noastre pla
nuri de construcție, primul 
plan de stat (întins pe nu
mai 365 de zilei, ca și pla
nul de electrificare, ni s-au 
părut atunci, la înerput. 
imense. Pentru prima oaia 
însă atunci îi luasem tim
pului măsura, tăind din el 
felia pe care o destinasem 
modificării. Nu îndrăz
neam mai mult. Dar am 
scos atunci primele cără
mizi penlrli construcția 
noastră, primele pietre pe 
care le-am pus la temelii. 
De atunci și pînă astăzi, 
cerul patriei s-a umplut cu 
înălțimi de schele. între 
micul baraj de la Doicesti 
de pe Ialomița, și uriașul

I

I

baraj devetsor de la Por
țile de Fier, lung de peste 
] kilometru, care va stă
vili apele celui mai mare 
fluviu al Europei, profesia 
de constructor a câștigat 
și-n cuprindere, și-n adin- 
cime.

Cred că Tita Chiper își 
amintește foarte bine mo
mentul — la care și eu am 
participat ca martor emo
ționat — al străpungerii 
tunelului de aduoțiuti'1 de 
l i Stejarii, clipa tind două 
brigăzi de mineri, ale lui 
Gavrilâ Pașa și a 
nun Ștefan, s-au 
venind din două 
opuse, în același 
lingă ultimul perete de 
piatră care căzuse la pi
cioarele lor. Munciseră in 
condiții extrem de grele, 
mâ uitam la ei ca la niște 
personaje venite, parcă, 
din altă lume. Erau obo
siți. erau foarte obosiți, 
parcă veneau pe jos. ur
când la zi. cine știe de 
unde, din niște locuri care 
puteau fi centrul pâmîntu- 
lui ; dar țin bine minte că 
erau veseli, unii chiar 
rideaU.

Un alt exemplu, la întîm- 
plare. Am coborât de mai 
multe ori, in ultimii ani. in 
tunelele subterane ale ga
leriei de fugă de pe șan
tierul hidrocentralei de pe 
Argeș. De aici, ca și la 
Bicaz. ba poate mai mult 
ca acolo. fierăstroirea 
muntelui a costat eforturi 
deosebite. Presiunea stîn- 
cilor era atît de mare îneît 
părea, nu o dată, să anu
leze complet aceste efor
turi. S-au făcut cercetări, 
studii științifice, au fost 
chemați ca să-și spună cu
vântul specialiști de peste 
hotare. Galeria de fugă 
de la Cheile Argeșului a 
fost supusă, pînă la urmă, 
grape unor Soluții tehnice 
descoperite de specialiștii 
noștri. Ea este opera con
structorilor români, care 
au dovedit pe lingă entu
ziasm și pricepere, com
petență. calificare profe
sională înaltă, gîndrre teh
nică vie. ambiția competi
ției îndrăznețe cu țâri de 
veche tradiție în arta con
strucției.

Azi de dimineață la Por
țile de Fier, am cunoscut 
alți tuncliști. E vorba de 
doi șefi de brigăzi. Gheor- 
ghe Buia și Sigismund Do
boș. Despre schimbările

lui Ro- 
întilnit. 
direcții 
punct,

survenite. în timpul din 
urmă în profesia lor. s-ar 
putea vorbi ceasuri întregi. 
Tunelele de drum național 
construite pînă acum erau
— mi-au pdVestit cei doi
— doar săpate în stîncă și 
apoi șlefuite. Astăzi însă, 
ele sînt betonate în între
gime. ceea ce icclamă o 
tehnică nouă și ceea ce 
are. ca rezultat, o nouă în
fățișare a acestor tunele. 
Un reporter local, des
criind recent unui din a- 
ceste tunele. scria, admi
ri ndu-k- rotunjimea perfec
tă. că parcă o gigantă 
sapă de sondă, propulsată 
de o forță neobișnuit de 
puternică s-ar fi înșurubat 
masiv în munte, răxdbh- 
zînd printiȘo a doua fe
reastră. -

Da ți-mi voie sa 
tesc. în înaheierc. o 
întîmplare. altminteri sihi- 
plă. dar care condensează 
ca într-o definiție toate as
pectele actuale ale subiec
tului de care ne ocupăm. 
S-a înlîmplat la Porțile de 
Fier, anul trecut. Era o di
mineață cu vini năpraznic 
(notasem pe carnet : viteza 
vintului 140 km pe oră) și 
se auzea din spre Cazane 
un vuiet surd, ca <» cano
nadă. Erau ghețurile de 
pe fluviu, care se izbeau 
între ele și detunau. Punc
tul central al șantierului 
se afla în mijlocul fluviu
lui. la construcția marelui 
balardou din celule meta
lice, un fel de insulă de 
oț< I care creștea gig ui tiu 
din ape. Acolo, pe o plat
formă, în cabina unei ma
carale. l-am cunoscut pe 
un tinăr. Eugen Ghelase, 
care lucrează și astăzi ne 
șantier. O vibrosonetă di
rijată de macara batea pe 
rind. palplanșelc de oțel ale 
batardoului, înfingindu-le 
adine in valuri, fixînclu-ls 
în stîncile subfluviale. De 
comenzile lui, de mișcările 
lui, depindea fixarea pal- 
planșelor, munca scafan
drilor din adine — care 
urmăreau aventura acestor 
palplanșe sub apă, contac
tul lor cu stînca — depin
dea munca unor oameni 
legați de frânghii care ve
gheau. suspendați de-a 
lungul pereților de oțel, a- 
supra etanșeității celulelor 
batardoului ; depindea, 
practic. însăși construcția 
marelui batardou. Mă gîn
deam. privindu-1 că acest 
om, acest comandant de 
importante destine ale con
strucției. este un tip pasio
nat. un ins care cunoaște 
oigoliul succeselor, bucu
ria acepa virilă, puternică, 
a constructorului de profe
sie, care cunoaște sensul 
personal al actului crea
tor și care-l face vădit. 
Cina am vorbit cu el. mi 1 
s-au mai revelat și alte 
trăsături. Trăsăturile con
structorului de azi. din e- 
poca Congresului al IX-lea 
al partidului, care împle
tește entuziasmul și pasiu
nea creației cu spiritul lu-

cid, echilibrat, cu care ur- ' 
mărește eficiența economi
că a muncii sale. Mi-a ară
tat. țin minte, pe un car
net, niște coloane de cifre; 
socotelile lui. văzute pe 
calculj? îndelungi, izvorîte 
din experiența sa si a al
tora. în vederea descope
ririi celui mai eficient pro
cedeu pentru fiecare din 
operațiile și mișcările care 
acolo, în cabina aceea de 
sticlă, suspendată în mijlo
cul apelor, decideau desti
nul unei construcții. Cite 
mii de carnete de felul a- 
cesta se găsesc azi la Por
țile de Fier ?

Entuziasmul începuturi
lor n-a dispărut, dar forța 
sa propulsivă a dobîndit. 
cu trecerea anilor, o armă
tură care-i sporește eficien
ța, îi disciplinează direcții
le. Calificarea superioară, 
tehnica nouă, echilibrarea 
lucidă a visurilor cu pu
terea înfăptuirii se impun 
ca tot atîtea coordonate o- 
bligatorii ale profesiei 
constructor, seriândh-i 
elemente holărîtoare, 
definiție.

In clipa aceasta. în
ra aceasta de primăvară, 
la numai cițiva kilometri

de noi, șantierul Porților 
de Fier vibrează încă. Va
lea Dunării e tăcută, deși 
Dunărea nu doarme nici
odată, și mai ales acum, 
cînd e frămînlată de in
somniile primăverii. Dar 
acum, la ora aceasta, sute 
de oameni, constructorii 
marii hidrocentrale modi
fică și îmbogățesc, clipă de 
clipă, adueîndu-i nuanțe 
noi — profesia de con
structor, profesie a entu
ziasmului și a bărbăției, a 
competenței și competiției, 
o profesie care astăzi, la 
noi, înseamnă patriotism.

/—- - - - - - - -
Tita Chiper: Plecînd de 

pe un șantier pe altul un 
constructor duce cu ' 
peste tot, lumea caro 
place. Perimetrul acestei 
lumi.1 este vast. De la Bi
caz In Argeș, dc la Argeș 
la l’bi țile de Fier, de pe 
\ alert Bistriței la Lotru. 
După ani dc zile pclrocuți 
pe șantiere, calitatea de 
constructor devine aproape 
una tle rudenie intre oa
menii care lucrează îm- 
preupâ.

t’n ziarist este și nu este 
întru totul un constructor. 
Dar stînd pe un șantier 
aspiră și el la acest litiu de 
rudenie șl, în timp, chiar ii 
capătă. Acum, chiar dacă 
nu mai trăiesc zi de zi in
tr-un asemenea loc, ca odi
nioară. la Bicaz. revenind 
pe marile construcții hi
droenergetice vin în lu
mea care îmi place. De ce 
îmi place ? Pentru că e 
una a permanențelor, a ri
gorii, o lume a oamenilor 
siguri dc ei. o lume plină 
dc curaj și adevărată. In 
cc mă privește, așa o văd. 
Un baraj, o uzină, un tu
nel prin munte implică ne
cesar ideea permanenței; a 
neschimbării. :t duratei în 
timp ; toate acestea se ri
dică după legi riguroase și 
responsabile. Proporțiile și 
trăinicia lucrului făcut im
plică. iarăși în mod nece
sar. sentimentul răspunde
rii permanente, căci nu ,se 
poate construi un baraj cu 
participare dc < 
stanță, făcând cu 
fără încredere în 
lui. Permanențele 
lumi trebuie să fie 
mul rînd de ordin 
fiindcă o dată lucrarea ter
minată, nici un constructor 
nu rămîne pe loc s-o ad
mire, sro explice, s-o sus
țină. Lumea constructorilor 
e una migratoare.

Curajul ei e dat deopo-, 
I trivă de mărimea și trăini- 
0 cia obiectivelor realizate ca

el,
ii

și de condițiile în care a- 
ceste obiective s-au înălțat. 
Lupta cn o natură tnlfâsă 
i-a învățat pe oameni să 
nu le mai fie frică, să 
aibă încredere în forțele 
lor. în meseria pe care nu 
le-o poate lua nimeni din 
mină. în capacitatea lor d • 
a îndura și de a învinge 
greutățile. Acestea, dar nu 
numai acestea, sînt moti
vele siguranței pe care o 
au oamenii in ei și în cei 
din jur. O încredințare a 
acestui adevăr am avut-o 
la terminarea hidrocentra
lei de la Bicaz. Stăteam de 
vorbă cu directorul tehnic 
al șantierului, inginerul

și al mîndrici. dc a face 
opere tehnice dc durată. 
Vorbeam, la sfîrșitul Bica- 
zului. despre siguranța oa
menilor in viitor. Aceasta 
se vădește și in faptul că. 
tocmai în acea perioa
da, pe șantier căsătoriile 
se țineau lanț. Familiile în
temeiate la finele unui 
.șantier demonstrează încre
derea oamenilor în conti
nuitatea lucrărilor; con
structorii știau că au unde 
munci, că vor cîștiga bine, 
că vor avea nnd**-să-’i țină 
familia, unde să-și dea co
piii la școală, chiar de-ar

rol munților.

cu sinceritate, aflind ade
vărul. în bine ca și în rău, 
cînd au succes ca și atunci 
cînd n-au. Acest tip de le
gătură cu oamenii este vi
tala pentru mine, ea zia
rist.

Dar lumea care îmi pla
ce nu este închisă in sine, 
fără legătură cu restul, a- 
jungindu-și sieși. Ceea ce 
are mai bun transmite și 
fructifică. De curînd am 
fost la Politehnica din 
București și am stat de 
vorbă cu inginera Elena 
Mihăilescu. asistentă la ca
tedra dc rezistența male-ywu.u. < ■ « » I i . il

începe un șantier îri croie-/' rujelor Mi se -»puses? cite

circuni- 
ochiul, 

I durata 
acestei 

■ în pri- 
1 .moral,

Ion Rusmănică. Nu mi se 
pare de prisos a-i pomeni 
numele aici, deși nu l-am 
înlîlnil printre cunoscuțîi 
mei al lăți 1a Porțile de Fier 
și nu-1 voi mai întîlni nici
odată. O fac pentru că și 
el. încă de cînd lucra la 
Bicaz, pregătea această hi
drocentrală, important edi
ficiu al planului de electri
ficare. Și-l numesc aici, 
fiindcă prin ființa lui iară, 
dăruită, inginerul Ion Rus- 
mănica a Insuflat celorțcu 
caie a lucrat pe mulfe șan
tiere încredere în capacita
tea lor profesională, le-a 
dat sentimentul siguranței

Porțile 
printre cei despic 
im scris se află 

Ion Milou. Ludovic Mcî- 
n'ciuc. ing. Gh. Zaharia, 
T. Hriscu, Marcu Ni- 
țuleasa. Pavcl Ștefan — pe 
adevăratul său nume de 
constructor Tarzan. Vxente 
Mădușa pe care-l știu de 
dîrid era brigadier... Oa
meni pe cțue i-am văzut la 
lucru, cu . care am dansat 
la baluri, am mincal la 
aceeași cantină, pe ai că- 

kror copii îi știu de cînd 
s-au născut, în casele că-*' 
ruja am intrat. Cu areșli.i 
sînt sigură că, oricind, voi 
putea sta de vorbă cinstit.

ceva despr? ca. notasem in 
grabă : absolvise anul tre
cut. ciimedift 10, faculta
tea de. tehnologia consiruc- 
țiilor de mașini. („9,90“ — 
m-a corectat ea), în luna 
mai împlinește trei ani de 
cînd a fost? ferimilă în 
partid, pre o muncă de răs
pundere în cadrul Consi
liului U.A.S. Cînd am vă
zut-o. mi-ani dat seama că 
e o cunoștință veche. Nu
mai că atunci cînd venea 
la Bicaz. în v acanță. se 
numea Elena Fințescu. Pă
rinții săi, ing. St. Fințescu 
și Maria Fințescu, sînt ve
terani ai câtorva șantiere ; 
Bumbești Liv •zenî. Bor- 
zeșli. Bicaz. Valea Bistri
ței... Acum sînt tiei. la 
Porțile de Fier. Fiica lor 
a stat la București cu fra
tele mai mic și bunica. 
Ct; -cută în exemplul dato
riei. al muncii și al pasiu
nii, fiica acestor construc
tori onorează eforturile pă
rinților, dă sens existenței 
lor. La șirul realizărilor 
materiale obținute.pe șan
tiere. se adaugă cîștiguri 
morale durabile care în
tregesc imaginea unei lumi 
în necontenită prefacere. 
Acestei lumi o fostă ziaris
tă de la» nidrocentral i Bi
caz îi datorează 
mult, aproape totul.

de 
ca 
de

sea-

!

Sentimentul răspunderii permanen

■> .«

S

Radu Cosașu : Pentru că 
prietena noastră Tita Chi
per a dat o turnură mai 
confesivă, ca să spun așa, 
mesei noastre rotunde, aș 
vrea să vă spun că venind 
vineri la Tr. Severin și vă- 
zînd in fața ochilor mei, 
la comitetul orășenesc 
U.T.C., o schemă a unui 
teatru în care urma să vor
besc, mi s-a făcut inima 
mică ; ca reporter nicioda
tă n-am vorbit în fața unei 
săli. Ca reporter de șan
tiere dimpotrivă, întot
deauna mi-a plăcut, să stau 
de vorbă cu cîte un 
și aș vrea astă seara 
vorbesc tot unui singur 
om. Primul lucru care mi-a 
sărit în ochi aici la Por
țile de Fier ajungi nd pe 
șantier a fost următoarea 
placardă : ..Paznicul are 
datoria de a controla ca în 
timpul puțcăturii să nu

om. 
să

stea nimeni la ferestrele 
biroului". Și deodată, în
tregul Bicaz mi-a revenit 
în auz, in minte. în suflet. 
Un scriitor francez spunea 
că cel mai bun titlu de ro
man este cel dat de Ale
xandre Dumas : „După 20 
de ani“. Eu nu eram după 
20 de ___
10—11 ani din nou pe un 
șantier (deși am fost și la 
Argeș) dar această placar
dă m-a făcut să trăiesc cu 
toate fibrele primele puș- 
cături auzite la Bicaz. 
Am auzit și aici, pușcă- 
turile de la orele 2.30, 
în-arn simțit foarte bine, 
am presimțit că Iticnirile 
încep bine și se vor sfîrși 
la fel de victorios ca și la 
Bicaz. Sentimentul cel mai 
important pentru un repor
ter este această emoție, a 
întâlnirii, cu oamenii lui 
peste un an, peste doi, pes-

ani. eram după

te 10 ani, pește 20 de ani, 
ca un erou al lui Dumas. 
întotdeauna mi-a plăcut să 
am prieteni pe șantier, să 
vin la oamenii pe care-i 
cunosc și pe care-i știu, și, 
mai ales, ca acești oameni 
să continue a-mi fi prie
teni. Mă gîndeam să vin 
aici la Porțile de Fier și să 
caut oamenii pe care i-ani 
cunoscut la 
era nevoie, 
lua acestei 
lușesc foarte 
tre acei pe 
cunoscut la
Argeș, prieteni care deși 
știu că nu lucrează la Por
țile de Fier sînt totuși aici, 
lîngă noi. Reporterul are 
mania numelor, reporterul 
trebuie să fie concret. Re
porterul ca atare se gîndeș- 
te la oamenii care constru
iesc acum Lotrul, simultan 
cu cei de la Porțile de

Bicaz. Nu
In penuin- 

săli des- 
mulți «lin
eare i-am
Bicaz și

Pailoramic 
Porțile

Victoria Ionescu : 
gindesc că in această 
sală se află acum ti
neri de 18 ani care 
pe vremea Bicazului nu 
învățaseră încă alfabe
tul. Acum 12 ani am por
nit la Bicaz să caut eroi, 
eroi dc reportaje, eroi de 
căiți. Și un timp. între 
mitie și oamenii șantierului 
au stat rîndurile scrise în 
grabă pe carnetul de no
tițe, piua cînd acești oa
meni ni-au obligat ne ne
simțite să renunț la me
moria ilt-lipsitului carnet 
de însemhări. Eram cu to
ții cunoștințe sau prieteni, 
cil alte cuvinte, oamenii a- 
celuiași loc. Iar ziarul la 
care lucram acolo a deve
nit și el tln fel de seci or de 
muncă al șantierului. Și

așa cum pe șantier con
structorilor nu le era per
ind să risipească muici ia- 
lcle d? construcție, ace. ași 
exigi nță a economiei ni s-a 
impus și nouă, celor dc la 
ziar, în privința cuvinte
lor. Mai ales a cuvinle’oi 
inari. De cele mai multe 
ori nu primeai mulțumiri 
din partea acelora care-și 
vedeau numele în ziar ur
mat de adjective elogi >ase. 
Dimpotrivă, observații iro
nice întrucît harnicul, cu
rajosul, devotatul con.v.uc- 
tor — a$a cum sunau une
ori laudele aduse cuiva — 
se simțea stânjenit. Pentru 
el și pentru mi’lți alții, de
votamentul, hărnicia, cu
rajul, dev'eniseră în chin 
necesar calități zilnice,

bișnuite. In perioada grea, 
a începutului belonurii la 
baraj, câțiva tineri și-au 
pus viața in primejdie peri- 
ti u a îndrepta o gravă de
fecțiune tehnică ivită 
tr-o zi. Arii încercat după 
aleea să slau de vorbă tu 
unul dintre eroii înlîmpl®" 
rii care mi s-au părut mi. 
dispus să facă declarații 
presei. Bineînțeles, m-a ni 
duS și cu carnetul de în
semnări. „Lasă-mă tox ară- 
să în pace, scrieți acolo, ce 
vreți, mai bine nu se iiv 
tâmpla toată povestea asta 
și nu ai mai fi avut nici' 
dumneata subiect de re
portaj senzațional și nu 
ei am nici cu erou". Nu maî 
știu cine mi-a spus aceste 
cuvinte, dai cuvinte cu a- 
t lași sens, am mai auzii și 
aită dală, in alte împreju
rări, de la oameni care so
coteau că ziua nu s-a sfîr- 
șit pentru ei dacă orele 
n-aveau echivalentă în can
titatea de beton cern i de 
sarcini. Plecând de la Bicaz, 
unde timp de aproape 6 
ani am trăit printre cunoF 
linte și prieteni, iar nu 
printre eroi de carto am 
căutat să înscriu totuși în- 
tr-o carte nu niște am'n ■ â. 
ci niște ade> ăruri de viață 
care mi s-au dezvăluit aco
lo datorită oamenilor Bica-

Fier. Nu trebuie să ai ima
ginația — trebuie să ai 
sentimentul continuității, 
al simultaneității. Știu foar
te bine că dacă m-aș duce 
la Lotru m-aș întîlni cu in
ginerul Cocoș, cu Cameli- 
iă. care au ridicat barajul 
la Bicaz, au săpat galeriile 
la Argeș : după cum știu 
foarte bine că ducindu-mă 
la București nu se poate sa 
nu primesc telefonul unui 
electrician care lucrează 
acum la I.T.B. și pe care-l 
consider mai departe om al 
Bicaztflui. deși nu a fost 
constructor profiri ii-zls, a- 
colo. Pe acest Nae Ioniță, 
l-am cunoscut la Bicaz — 
strungar la Fabrica de ci
ment — într-o întîniplate 
fără nici o legătură cu re
portajul meu care viza ba
rajul, betonul, benele și 
așa mai departe. Rula în 
Bicaz „Un condamnat la

moarte a evadat“, un film 
francez ; în sală erau dof- 
trei oameni, și printre ei 
Nae Ioniță ; mi-a spus că 
filmul i-a plăcut foarte 
mult (și mie îmi plăcuse 
foarte mult acest film), lip
sa de succes la public nu 
l-a speriat și din vorbă în 
vorbă am început sâ înțe
leg cam ce-i plăcuse lui în 
acest film, li plăcuse fap
tul că un om de-a lungul 
unui film întreg trăia obse
sia aceasta sănătoasă a gîn- 
dului de a evada, de a trăi 
refuz.înd moartea și sfîrșitul 
inevitabil. Mi-a plăcut 
ce-mi explica Ioniță, m-am 
împrietenit cu el, m-ani 
dus acasă, am jucat cu el 
table, am descoperit că 
Citește Kalcvala și fără 
nici un fel de ostentație (și 
Tita și alții știu că Nae 
IhrtifX nit ostentativ) 
omul a început discute

cu mine fără nici un fel 
de fandoseală și am fost 
nedespărțiți zile întregi. 
Nae Ioniță a venit la 
București, lucrează Ia În
treprinderea de tramvaie 
București, ca electrician. A 
intrat în partid, s-a căsăto
rit, are fel de fel de com
plicații cu părinții săi care 
îl cam persecuta, băiatul 
luînd o fată care nu-i pe 
gustul lor. dar el nu ce
dează. Nae Ioniță îmi di 
telefon și mă întreabă cum 
să se descurce, „cum să se 
comporte“. Pentru mine, 
ca reporter care am scris 
despre Bicaz, acest Nae 
Ionifă este una dintre cele 
mai mari bucurii. Una din 
dovezile cu totul intime, 
cu totul în afara esteticii, 
că n-am scris o carte inu
tilă. Acest om care n-are

aparent nici o legătură cu 
Bicazul, cu benele și cu 
betonul, dar ne care l-am 
cunoscut acolo și săutămî- 
nal mă sună la telefon. A- 
ceastă emoție a reporteru
lui nu este altceva decît 
umana nevoie de oameni 
— străină de orice umani
tarism siropos și lacrimo
gen — sacra legătura pe 
care o ai cu un on» cun.jj- 
cut întâmplător și cate 
ți-a mers la suflet. Acești 
oameni care-ți merg la su
flet — cu miile pe 
șantierele noastre. de 
cînd am descoperit frumu
sețea construcțiilor — aș 
vrea să nu-i uităm astă 
seară, in numele continui
tății de spirit care unește 
Bumbești-Livezeni de Bi
caz, Argeș și Porțile de 
Fier.
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PROTESTE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR

ATENA 28 (Attrpres). — 
Pentru prima oară de la prelua
rea puterii de către armată, un 
membru al guvernului grec a luat 
cuvîntul in fața reprezentanților 
presei. Ministrul la Președinția 
Consiliului de Miniștri, colonelul 
Gheorghios Papadopoulos. a făcut 
cunoscut în cadrul unei conferin
țe de presă că 5 000 de persoane 
cu vederi de stingă au fost ares
tate în ultimilc zile. Ele vor fi 

“judecate de comisii de siguranță 
care vor cuprinde și judecători 
ai tribunalelor ordinare.

El a declarat că noul regim 
intenționează să revizuiască con
stituția.

ATENA 28 (Agerpres). — 
Potrivit agenției France Presse, 
la Atena s-a anunțat oficial

sincri dimineața că Andreas 
Papandrcu, fiul liderului Uniunii 
de centru, G. Papandrcu, a fost 
convocat in fața judecătorului de 
instrucție la 4 mai, pentru « 
răspunde acuzațiilor ce-i sînt 
aduse în legătură cu „afacerea 
Aspida“.

ROMA 28 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția V.F.L. mi
nistrul de externe al Italiei, A- 
imntorc Fanfani. luînd cuvîntul 
in încheierea dezbaterilor de po
litică externă din Senatul italian 
a exprimat „profunda îngrijorare" 
a guvernului italian în legătura 
cu situația din Grecia. „Sub pre
siunea armatei, a declarat el, a fost 
instaurat un guvern extraparla
mentar. Mii de personalități ale 
vieții politice și culturale, precum

Sesiunea O. NI. U.

Dezbaterile privind
Africa de sud-vest

Adunarea Generală a 
O.N.U. a continuat dezba
terile la proiectul prezentat 
de 49 țari afro-asia ti ce, la 
care s-a alăturat și Iu
goslavia, in problema 
Africii de sud-vest.

Proiectul recosnandă, între al
tele, crearea unei consiliu admi
nistrativ al O.NXJ. care să pre
ia mandatul asupra acestui terito
riu și să pregătească condițiile 
"declarării independenței Africii 
de sud-vest nu mai tîrziu de luna 
iunie 1968. Au luat cuvîntul re
prezentanții Suediei, Tunisiei, 
Mauritaniei, R. S. Cehoslovace și 
Dahomey. Cu excepția reprezen
tantului Suediei, care a sprijinit

proiectul americano- italiano-ca- 
nadian de „negocieri“ cu guver
nul sud-african. toți ceilalți vor
bitori au sprijinit proiectul afro- 
asiatic.

Pe de altă parte, președin
tele Adunării Generale a O.N.U., 
Abdul Rahman Pazhwak (Afga
nistan). a «anunțat că Comitetul 
pentru tutelă al O.N.U., în care 
au reprezentanți toate țările mem
bre ale O.N.U.. va proceda săptă- 
mîna viitoare la audierea unor 
petiționari din teritoriul Africii 
de sud-vest. Pe perioada cît vor 
dura aceste audieri, lucrările A- 
dunării Generale a O.N.U con
sacrate problemei Africii de sud- 
vest vor fi suspendate.

fi cetățeni de rind au fost ares
tați pt' baza unor simple bănuieli 
sau chiar fără nici o bază, cum 
a fost de pildă cazul unor con
cetățeni ai noștri. Italia a primit 
cu adincă îngrijorare «ceste eve
nimente care pot avea urmări 
greu de prevăzut".

PARIS 28 (Agerpres). — Peste 
200 de deputați reprezentînd di
ferite partide franceze au dat pu
blicității o declarație în care con
damnă măsurile dictatoriale ale 
conducătorilor militari din Alena 
și își exprimă simpatia fierbinte 
față de poporul grec. Printre 
semnatarii documentului figurea
ză Waldeck Rochel. Guv Moliei, 
Franpois Mitterrand, Gaston Dcf- 
ferre, Pierre Cot și alții.

COPENHAGA 28 (Agerpres), 
Agenția France Presse anun
ță că doi activiști ai partidului 
Uniunea de centru din Grecia 
— Anasfasios Papadopoulos si 
Angelos Maropoulos — care se 
aflau în străinătate în momen
tul in care s-a produs lovitura 
militară de la Atena, au dat pu
blicității la Copenhaga o de
clarație. Ei arată că intenționea
ză să convoace în cel mai scurt 
timp un congres la care să par
ticipe reprezentanții celor 
500 000 de greci care locuiesc în 
Europa occidentală. Acest con
gres, se spune în declarație, va 
preconiza măsurile de luptă îm
potriva dictaturii militare din 
Grecia, Activiștii partidului U- 
niunea de centru, aflați în stră
inătate, își propun să ceară ca 
O.N.U. să trimită o comisie în 
Grecia pentru a se interesa de 
tratamentul la care sînt supuși 
deținuții politici și a suprave
ghea procesul lui Andreas Pa- 
pandreu. Potrivit agențiilor 
France Presse si Reuter, la Con
gres se va pune, de asemenea, 
problema formării unui guvern 
grec în exil.

BONN 28 (Agerpres). — Sute 
de studenți de la Universitatea 
din Bonn au participat la un 
miting de protest împotriva lo
viturii de stat militare din Gre
cia. Mitingul a fost organizat 
din inițiativa asociațiilor stu
dențești vest-germane și a gru
pelor de studenți greci de la 
Universitatea din Bonn.
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15 avioane americane doborife intr-o 

singură zi
în satul A un Dicnt din împrejurimile Hanoiului, unde s-a 

prăbușit unul din avioanele care au bombardat marți ora
șul, n fosl organizată o conferința de presă, care a avut 
loc — din cauza condițiilor determinate de agresiunea ame
ricană — la miezul nopții. Comisarul adjunct al Comanda
mentului militar al capitalei, colonelul Van Țan, a comu
nicat ziariștilor că raidurile aviației americane nu primit o 
ripostă binemeritata din partea unităților locale de apărare 
antiaeriană : 15 avioane au fost doborite și mai mulți piloți 
capturați, dintre care unul a fost luat prizonier dc tinere 
fete din acest sat.

Corespondenții presei 
străine aii fost apoi in
vitați să viziteze locul 
unde a căzut avionul. 
Lovitura dată acestuia a 
fost atit de puternica, in
cit pe o marc suprafață 
erau rnspindite nenumă
rate resturi alo aparatu
lui bucăți din fuselaj 
și din. trenul de ateriza
re. <> parte din mitralie
ra cu șase țevi de 20 mm 
— adine înfipte in pa
ni ini. După cum ne-au 
spus martori oculari, a- 
vionul s-a sfă rimat in 
aer. La 301) metri de sat 
a căzut și pilotul. Ani 
aflat amănunte intere
sante in legătură cu a- 
ccst moment stind de 
vorbă cu două tinere lo
calnice, care lucrind pe 
cimp au văzut parașuta 
pilotului și au alergat cu 
armele in miini pentru 
a-l lua prizonier. Pri
mele cuvinte ale acestu
ia. mi-au declarat ele, 
au fost rostite in limba

vietnameză : „Sufăr în
grozitor", a spus el, ce
ri nd îngrijiri medicale. 
Dar. cu toată străduința 
medicilor, el nu a putut 
fi salvat de la moarte.

Am privit fața acestui 
pilot destinsă de ultimele 
clipe ale vieții, cind gin- 
durile ii erau poale în
dreptate spre cei lăsați 
acasu. Victimă a celor 
ce l-au trimis să lupte 
la mii de kilometri 
de țară ce i-au ordo
nat să arunce bombe a- 
stipra populației civile a. 
satelor și orașelor viet
nameze, el este in același 
timp victima propriei 
sale neputințe de a se 
împotrivi acestui, război 
de agresiune, de a refu
za să ia parte la el, așa 
cum procedează mulți 
tineri americani.

Pe mătasea parașutei 
se afla legitimația cu nu
mele Robert Larry West- 
kamp (născut la 4 aprilie 
1942. cu numărul matri

col FV 3152421 din esca
drila 354, unitatea tir. 
.355 eu bara la Taklin- 
Tailanda). alături de do
lari. piaștri tailandezi și 
bancnote filiptneze, hîr- 
tii pînzate cu steagul a- 
merican ca emblemă cu
prinzând diferite instruc
țiuni. hărți, un revolver 
și rachete do semnali
zare, truse cu medica
mente și alte obiecte din 
echipamentul piloților a- 
mcricani, printre care și 
o barcă pneumatica.

Aviația americană tre
buie sa plătească pe zi. ce 
trece tot mai scump pen
tru raidurile sale împo
triva R.D. Vietnam. Fap
tele dovedesc forța po
porului vietnamez care 
își apără patria, pămin- 
tul pe care s-a născut, 
libertatea de a trăi po
trivit voinței sale.

ADRIAN IONESCU 
corespondentul Agerpres 

la Hanoi

Cultul florilor
Astăzi se celebrează sărbătoarea națională 

a Japoniei — ziua nașterii împăratului 
Hirohito.

ANGLIA. Demonstrațio pe străzile orașului Birmingham împotriva politicii dc austeritate 
a guvernului laburist
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Lingă catafalcul lui Konrad Adenaucr s-au reunit la 
Bonn protagoniștii politicii occidentale. Johnson, dc Gaulle. 
Wilson, Moro l-au condus pc ultimul său drum pe fostul 
cancelar vest-german. Dar ceremonia funerară a prilejuit 
întrevederi pe care calendarul politic nu Ic sconta, întrevederi 
care au căpătat valori deosebite in contextul actual al 
relațiilor interoccidcntale. După cum nota corespondentul 
ziarului LE MONDE, Casa Albă a intenționat să confere 
prezenței europene a lui Johnson aspectul unei operațiuni 
în stil de „mare spectacol“. Exponenții Washingtonului 
vădeau o grabă deosebită in abordarea temelor politice. 
Intilniri care in alte condiții ar fi avut un caracter strict 
protocolar și ar fi prilejuit doar prezentări dc condoleanțe 
s-au transformat în convorbiri pc probleme stringente ale 
NATO și ale lumii occidentale in general. PARIS JOUR 
semnala că „răstimpul petrecut de președintele Johnson 
Ia Bonn capătă cu atit mai mult un caracter politic cu 
cît el nu s-a deplasat in 1965 la Londra pentru a participa 
la funeraliile lui Winston Churchill“. Participarea sa la 
ceremoniile de la Bonn trebuie pusă in legătură cu stadiul 
actual al relațiilor americano-vestgermane care traversează 
un moment de dificultate. Dezacordurile s-au înmulțit iar 
Bonnul, in cadrul alianței occidentale, practică o politică 
de echilibru in care un rol important revine relațiilor cu 
Parisul.

Firește, rezultate spectaculoase de pe urma dialogurilor 
de scurtă durată nu erau de așteptat. Casa Albă sconta, 
însă, o încălzire de climat, oprirea vînturilor înghețate 
care bintuie între Washington și Bonn. în cele trei zile 
petrecute la Bonn, Johnson a avut două întrevederi cu 
cancelarul Kiesinger. O conferință de presă „convocată in 
pripă“ (ASSOCIATED PRESS) ne permite să examinăm 
bilanțul. „între noi există divergența de păreri" — a ținut 
să reamintească președintele. Kiesinger a pus accentul asupra 
Înțelegerii de a avea consultări permanente. Scurta vecia-

In aprilie, orașul Tokio 
trăiește cele mai minunate 
zile de primăvară. Aproa
pe toate străzile sînt îm
podobite cu crenguțe ar
tificiale de flon roz ce 
simbolizează sărbătoarea 
„Sakura Hana“, care du
rează circa trei săptămîni. 
In marile parcuri ca Uen- 
do, Koganei, în Hibia și 
în numeroase grădini, lo
cuitorii de toate vîrstele ai 
capitalei japoneze, ies să 
pricească florile de cireș, 
așa cum în septembrie, 
dnd cerul este mai limpe
de, privesc Luna — Oha- 
ha Mi — iar iama privesc 
zăpada — oiki mi. Florile 
de cireș, am aflat de la 
bătrinul Suzuki, în parcul 
Uendo, simbolizează dra
gostea față de natură, de 
flori în general, puritatea 
și onoarea cavalerească.

In toate țările lumii oa
menii iubesc florile, dar 
poate nicăieri ca in Japo
nia, unde peste tot, în 
restaurante, magazine, ins
tituții publice, chiar și 
afară, lîngă zidul unei 
mici prăvălii în care inte
riorul este înțesat cu măr
furi, găsești flori, splendi
de colțișoare de verdeață 
sau chiar mici arbuști spe
cifici climatului japonez. 
Ei fac din perioada Saku
ra un adevărat festival al 
primăverii și frumosului. 
Dragostea pentru flori s-a 
ridicat, de mai bine de 
1 000 de ani, la rangul de 
cult. Și, de atunci, fetele 
sînt instruite in aranjarea 
florilor care acum, în Ja
ponia, a devenit o verita
bilă artă denumită „ike- 
bana“, predată in cadrul 
unor cursuri speciale de 
peste 25 000 de profesori, 
după anumite principii ce 
derioă din tradițiile și via
ța spirituală a japonezilor.

Dincolo de această lume 
a farmecului și poeziei, via
ța orașului Tokio, cel mai 
mare din lume, se desfă
șoară sub imperioasa ob
sesie a scurgerii timpului. 
La aproape fiecare între
tăiere de străzi întîlnești 
ceasuri automate care mar
chează în cifre mari scrise 
fiecare minut care trece.

ir—

Prin Tokio, oraș care se 
întinde pe o arie destul de 
accidentată, cu un diame
tru de peste 80 de kilo
metri, circulă, peste un 
milion de automobile cu 
viteze excesive. Cu toate 
acestea este oarecum difi
cil să străbați orașul cu 
automobilul, deoarece o 
parte a străzilor din fie
care cartier nu au nici un 
semn distinctiv după care 
să poată fi recunoscute și 
sînt atit de înguste îneît 
cu greu pot trece două 
automobile, unul pe lîngă 
altul, venind din sens con
trar. Stilpii pe care sînt 
sprijinite rețelele electrice 
se află aproape lipiți de 
pereții caselor.

Locuitorii Tokio-ulul 
s-au obișnuit cu zgomotul 
asurzitor a cărui intensita
te este marcată în orice 
clipă de aparate electro
nice amplasate în punc
tele cu cea mai intensă 
circulație și care indică a- 
desea limita la care orga
nismul uman ifi slăbește 
activitatea. Intensitatea 
mare a zgomotului este 
cauzată și de faptul că în 
Tokio se circulă simultan 
pe străzi, pe sub străzi și 
pe deasupra străzilor, mai 
ales în partea de centru a 
orașului, care este brăzda
tă de o linie circulară de 
cale ferată pe care trenu
rile aleargă simultan și din 
minut în minut, cu viteze 
mari. Cele mai multe tre
nuri. inclusiv monoraidul 
care străbate 23 de kilo
metri între aeroport și por
tul Tokio, precum și Hik- 
kari, cel mai mare tren din 
lume, ce leagă capitala de 
Osaka, circulă prin oraș 
pe linii suspendate sub 
care au fost amenajate 
unități comerciale. Liniile 
ferate sînt legate de o re
țea de cinci Unii princi
pale de metrou ce se ra
mifică pe sute de kilo
metri. mai există tramvaie, 
autobuze, troleibuze, pre
cum și cele aproape 
200 000 de taxiuri care 
deservesc pe cei 11 mili
oane de locuitori în orice 
punct al orașului.

O călătorie prin Tokio 
trebuie neapărat începută 
de la Tumul Tokio, înalt 
de 333 metri, cu 13 m. mai 
mult decît Eifel din Paris, 
pentru că in afara Muzeu
lui de științe moderne și a 
numeroaselor magazine de 
pe platforma situată la 150 
metri, pină la care liftul 
urcă în mai puțin de un 
minut, se poate vedea pa
norama orașului și portul. 
De aici Tokio apare ca o 
extraordinară îmbinare de 
vechi și nou. Case mici 
sînt îngrămădite între buil- 
dingurile modeme răspîn- 
dite în întreg orașul. Prin
tre ele șerpuiesc și se în
tretaie numeroase auto
străzi și linii pe lîngă care 
monoraiul pare un trenu- 
leț cu care se joacă copiii. 
Turnul este zilnic vizitat 
de mii de persoane. Cu 
ajutorul lui, poșta trans
mite telegrame, iar poliția 
comunică prin radio cu 
mașinile sale. In partea 
sudică se construiește — 
numai din metal și sticlă 
— cea mai înaltă clădire 
din Japonia.

Ginza reprezentînd în 
fapt inima comercială a 
capitalei: este denumirea 
unei străzi înțesate de pră
vălii, magazine moderne, 
restaurante fi sute de ba
ruri. Aici, oriunde intri, 
ești întîmpihat cu atenția 
și politețea caracteristică 
japonezilor. Adevărata 
splendoare a Ginzei o poți 
contempla seara cind mul
ticolorele reclame lumi
noase acoperă aproape în 
întregime pereții unor clă
diri, cei care fac comerț 
întreeîndu-se cu o inge
niozitate demnă de admi
rație în arta de a face re
clama mărfurilor pe care 
le vînd.

Seara, pe Ginza, iar ziua 
în parcuri și grădini, lo
cuitorii Tokio-ului se bucu
rii de frumusețile acestei 
minunate primăveri japo
neze.

ȚUIU FLOREA
Trimisul special 

Agerpres 
Tokio, aprilie 1967.
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• SUB AUSPICIILE Asocia
ției de prietenie Japonia-Româ- 
nia, la Tokio s-a deschis o ex
poziție de obiecte de artă popu
lară, fotografii și publicații clin 
Republica Socialistă România. 
La vernisajul expoziției au par
ticipat Azuso Kubo. vicepre
ședinte al Asociației de priete
nie Japonia—România, membri 
ai conducerii asociației, oa
meni de artă și cultură, repre
zentanți ai unor firme comer
ciale.

Au fost de față. Ion Datcu, 
ambasadorul României la To
kio, și membri ai ambasadei.

A ALEGERILE parțiale care 
s-au desfășurat joi în circum
scripția electorală Brierlcy Hill, 
a confirmat din nou regresul 
partidului laburist înregistrat 
la recentele alegeri municipale. 
Candidatul conservator a obți
nut la aceste alegeri 31371 vo
turi față de 21 151 cît i-a revenit 
candidatului laburist.

în urma acestor alegeri ma
joritatea «absolută a partidului 
laburist în Camera comunelor, 
este in momentul de față de 
90 de voturi.

o AUTORITĂȚILE guverna
mentale columbiene au ordonat 
instituirea de restricții de circu
lație în departamentul Tolima, 
ca urmare a atacului lansat 
sîmbăta trecută de un detașa
ment dc partizani împotriva 
unei unități a forțelor armate 
columbiene, care s-a soldat cu 
uciderea a opt și rănirea a 17 
militari. După cum s-a anunțat 
la Bogota, politia a operat o se
rie de arestări în rîndurile per
soanelor suspecte de a fi co
laborat cu partizanii. îndeosebi 
în orașul Chaparral, situat în 
apropierea locului ambuscadei. 
In același timp, au fost mobili
zate trupe pentru, a porni în ur
mărirea partizanilor aflați in 
munți.

• DISPOZITIVUL de exca- 
vare al sondei lunare america
ne „Surveyor-3“ a săpat joi o 
a treia tranșee în solul Lunii. 
Este tranșeea cea mai lungă, de 
60 cm. față de lungimea de a- 
proximativ 4 cm a primelor 
două. Adîncimeâ ei nu a putut 
fi încă determinată.

Camerele sondei au luat 26 de 
fotografii în timpul operației de 
excavare.

’ R.A.U. Imagine din Cairo

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Italiei. Amintore Fan
fani. a anunțat joi seara că data 
conferinței la nivel înalt a celor 
șase țări membre ale Pieței co
mune a fost stabilită pentru 29 
mai a.c.

în capitala Italiei s-a 
că generalul de Gaulle 
singurul șef de stat care va a- 
sista la această conferință. Cei
lalți parteneri ai Franței din 
Piața comună vor fi reprezen
tări de șefii de guverne, 
timpul șederii sale în c 
Italiei, președintele de 
va avea întrevederi cu președin
tele Italiei, Giuseppe Savr
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• AGENȚIA Centrală de In
vestigații nu informează nici în 
prezent Departamentul de Stat 
al S.U.A. despre multe din ope
rațiile sale secrete în străină
tate, îndeosebi despre operațiile 
care contravin liniei politice a 
Departamentului de Stat — a- 
firmă fostul colaborator al De
partamentului de Stat. Smith 
Simpson, în cartea sa recent a- 
părută „Anatomia Departamen
tului de Stat“. Simpson arată că 
controlul asupra activității des
fășurate în străinătate de C.I.A. 
trebuie să fie înfăptuit de un 
grup format din directorul 
C.I.A., un subsecretar de stat și 
un reprezentant al armatei, dar 
cuvîntul hotărîtor aparține re
prezentantului Agenției Centra
le de Investigații.

rație este însoțită în relatarea agenției ASSOCIATED PRESS 
de o subliniere : „Conducătorii vest-germani s-au plins 
deseori in trecut că nu sint suficient consultați în legătură 
cu hotâririle S.U.A.“ Johnson a exprimat limpede faptul că 
nu s-au adoptat „hotâriri ferme". Oricum, s-ar părea că 
trimisul ziarului LE MONDE la Bonn sesizase realitatea 
atunci cind nota după prima întrevedere Johnson — Kie
singer că interlocutorii vest-germani vădesc intenția de a 
nu ceda „nici ofensivei surîsului, nici insistenței americane".

Momentul cel mai spectaculos al galopului diplomatic de 
la Bonn l-a reprezentat intilnirea dc Gaulle — Johnson. Cei 
doi președinți au schimbat, amical, cîteva cuvinte înainte 
de a se așeza la masă iar in preajma plecării spre catedrala 
din Köln ei au avut o întrevedere „in colțul unuia din 
saloane". Corespondentul agenției FRANCE PRESSE sem
nala să această convorbire „ar fi durat aproximativ zece 
minute" și că „observatorii consideră că discuția a avut 
în esență un caracter politic". A urmat, în unele relatări, 
zvonul că Johnson I-ar fi invitat pe dc Gaulle în SUA, 
zvonul fiind dezmințit prompt la Elysée. Un purtător de 
cuvint francez a apreciat ca fiind „cu totul denaturate și 
greșite" informațiile potrivit cărora președintele SUA l-a 
invitat pe de Gaulle în iulie la Washington, O întilnire 
viitoare n-a fost exclusă, dar ea se poate produce fie în 
S.U.A., fie in Franța. O precizare merită reținută : purtătorul 
de cuvint a afirmat că, datorită împrejurărilor, convorbirea 
Johnson — de Gaulle „nu poate fi considerată ca o adevărată 
convorbire politică“. Fraza furnizează un indiciu suplimen
tar...

In sfirșit, președintele francez s-a întreținut 25 minute 
și cu premierul britanic. Ziariștii l-au văzut pe Harold 
Wilson „vorbind cu însuflețire". Problema nr. 1 discutată 
era cea a candidaturii Angliei la Piața Comună. Cele 25 
minute de dialog n-au adus cheia mult căutată pentru solu
ționarea unor probleme spinoase. Ceea ce, de altfel, se 
poate afirma — în ansamblu — despre cele trei zile de 
intilniri a căror scenă a fost oferită de Bonn.

Proiecte meteorologice

In cadrul dezbate
rilor celui de-al V- 
lea Congres al Orga
nizației Meteorologi
ce Mondiale 
(O.M.M.), de la Ge
neva, a fost adoptat 
în unanimitate un 
plan care va revolu
ționa activitatea de 
prevedere a vremii. 
In prezent se efectu
ează circa 100 000 de 
observații zilnice ale 
vremii, efectuate de 
aproximativ 8 000 de 
stații terestre, 3 000

de avioane și 4 000 
de nave. Noul pro
gram votat de către 
delegații celor peste 
100 de țări partici
pante la Congres, 
prevede, pe lîngă 
sporirea acestor mij
loace tradiționale, fo
losirea unui număr 
sporit de sateliți yi 
calculatoare electro
nice și instalarea mai 
multor stații automa
te terestre și mariti
me.

îndeplinirea primei

faze a programului, 
care se referă la vii
torii patru ani, va a- 
duce o îmbunătățire 
substanțială a exacti
tății comunicatelor 
meteorologice. Preve
derea vremii pentru 
o perioadă de două 
sau chiar trei săptă- 
mîni va fi făcută cu 
precizia care caracte
rizează astăzi comu
nicatele referitoare la 
următoarele două-trei 
zile.

EUGENIU OBREA

HOTĂRÎRE PRIVIND 

COMERȚUL ITALIEI 

CU ȚĂRILE EUROPEI 

RĂSĂRITENE

GIUSTO Tolloy, ministrul 
comerțului exterior al Italiei, a 
anunțat joi la Milano că guver
nul italian a hotă rit liberaliza
rea schimburilor comerciale cu 
țările Europei răsăritene. A- 
ceastă măsură, a precizat Tolloy, 
a fost luată pentru a reda Ita
liei o poziție competitivă pe 
piețele acestor țări în raport cu 
celelalte țări vest-europene.
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