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Ieri seară, după ce au termi
nat lucrul în cîmp și livrarea 
roșiilor din grădina de legume, 
cooperatorii, tineri și vîrstnici, 
din comuna Dridu — județul 
Ilfov, s-au adunat în sala cămi
nului cultural. Un afiș mare, 
scris cu cretă colorată îi anun
țase cu o zi înainte să se întru
nească cu toții ca să ia în 
dezbatere, gospodărește, așa 
cum fac cînd își discută planul 
«e activitate al zilei viitoare — 
<1 ocumentele Congresului al 
X-lea al partidului. „Astă seară 
o să dezbatem tot un plan, care 
este și al nostru, al dridenilor, 
este și al întregului popor. Să 
discutăm pe îndelete și să ne 
gîndim bine Ia sarcinile care îi 
revin și cooperativei noastre de (Continuare în pag. a lll-a)

Laboratorul“ locomotivelor Diesel-electrice

făuritorii noilor viteze
La poarta de est a Craio- 

vei: Uzinele „Electroputere“, 
citadelă a electrotehnicii ro
mânești. un adevărat oraș in
dustrial adăugat de socialism 
străvechii Bănii, odată cu spi
ritul nou, transformator întru 
civilizație al industrializării...

...Trecem pe alei asfaltate 
printre corcodușii sîngerii din 
fața blocului administrativ, 
printre grupuri sculpturale 
colorate, încrustate în spațiul 
verde al gazonului — carcase 
de transformatoare de un al
bastru dulce, izolatori ca niște 
totemuri brune — si ajungem 
pe sub cea mai gospodărească 
boltă de meri la hotarul... ce
lei mai recente vîrste a indus
triei noastre electrotehnice: 
pe teritoriul despre care ni se 
spusese că aparține Uzinei de 
reparat locomotive Diesel și 
electrice „policlinica locomo
tivelor“, cum i se mai spune.

DEZBATEREA DOCUMENTELOR CELUI DE AL X-LEA CONGRES Plenara Consiliului
* •

Central al U.G.S.R.

aici, din Dridu — și să vedem 
pe ce căi Ie vom îndeplini mai 
bine“.

„Căile, a intervenit tînărul 
medic veterinar GHEORGHE 
DUMITRAȘCU, dacă vom ob
serva cu atenție, sînt arătate 
foarte clar în Teze și Directive. 
Nu există sector, ramură a e- 
conomiei naționale, sau dome
niu al activității noastre so
cialiste, care să nu fie o- 
glindit, Ia rangul și im
portanța sa, de documente. 
Bunăoară, referitor la munca 
mea de medic veterinar, Direc
tivele fac referiri clare, despre 
importanța deosebită pe care o

ION MARCOVICI

OAMENI Al ANULUI 1971

— O să vă mire poate, ne 
spune inginerul sef Dan Tra- 
ian, o să vă mire condiția 
noastră de uzină în plină acti

in CINCINAL
vitate și in același timp de 
șantier ; dar noi sîntem o în
treprindere a acestui cincinal, 
proiectată, edificată si intrată 
în Producție potrivit ritmuri
lor Iui. ritmuri accelerate im
petuos după cel de-al IX-lea 
Congres. Iată : conform preve-

Creșterea în ritm vertiginos a 
industriei noastre socialiste, in
troducerea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei națio
nale, au deschis un cîmp larg ac
tivității de cercetare științifică 
în mecanica aplicată.

Ducînd mai departe tradițiile 
cucerite de-a lungul anilor și dez- 
voltîndu-se în noi direcții — în 
aerodinamica ei dinamica gaze
lor în hidrodinamica -fluidelor 
vîscoase și teoria lubrificației, în 
studiul scurgerii prin medii 
poroase, în elasticitate, plastici
tate și reologie, în teoria structu
rilor, în mecanica construcțiilor 
sau în teoria mecanismelor ■— 
școala românească de mecanică 
aplicată se prezintă azi, în an
samblul cercetărilor similare pe 
plan mondial, cu o individualita
te bine marcată, atît prin meto
dele proprii utilizate în sondarea 
unor noi aspecte ale diferitelor 
probleme, cit și prin valoarea re
zultatelor obținute. Realizările 
din ultimul timp sînt, în acest 
sens, concludente. Astfel, în ae
rodinamica avioanelor subsonice 
s-a urmărit ameliorarea calităților 
de zbor ale avioanelor românești 
precum și studiul influenței solu
lui asupra aripilor prevăzute 
cu jeturi fluide. în aerodinamica 
vitezelor mari au fost studiate 
sistemele importante în regim su
personic, obtinîndu-se rezultate 
cu aplicații interesante la avioa
nele modeme ultrarapide. Alte 
cercetări au avut ca obiect ari
pile „Delta" în interacțiune cu 
fuselajul de diferite forme, aero
dinamica rachetei etc. Trebuie 
menționate, ele asemenea, studii
le asupra calculatoarelor pneu- 
monice, precum și unele aplica- 

derilor inițiale, noi ar fi tre
buit să intrăm în nroductie a- 
bia în 1970. Cu toate acestea, 
prima locomotivă Diesel repa
rată de noi a părăsit „uzina“, 
la 23 August 1968 iar anul a-

cesta la aceeași dată va trece 
prin mîinile noastre cea de-a 
40-a mașină redată circuitului 
feroviar. E un ritm la care 
ne-au obligat, asa cum vă spu
neam, ritmurile acestui cinci
nal. realitățile industriale ale 
acestei perioade... Primele

ții ale fluidelor vîscoase. Tema
tica acestor lucrări a fost, după 
cum se vede, aleasă din domenii 
„de vîrf“ ale tehnicii mondiale, 
ceea ce conferă rezultatelor obți
nute de noi o largă aplicabilitate 
în perspectivă ; de aici și intere
sul manifestat în multe țări față 
de lucrările publicate de cerce
tătorii români asupra acestor su
biecte. O nouă direcție de cerce
tare a fost deschisă și prin abor
darea unor probleme privind di
namica gazelor rarefiate. Alte 
cercetări au avut ca obiect pom
pami termic, combustia superso
nică, precum și studiul efectelor 
speciale de ionizare.

în mecanica zborului au fost 
obținute o serie de rezultate în 
studiul influenței unor parametri 
constructivi și al regimului de 
zbor asupra stabilității avionului. 
Au fost indicate organele de co
mandă necesare pentru stabiliza
rea artificială, precum și modul 
în care intervin parametrii con
structivi de bază în stabilitatea 
avionului. S-a reușit, de aseme
nea. să se evalueze efectul va
riației de regim (viteză, altitudi
ne) și al turbulenței atmosferice 
asupra stabilității avionului in 
zbor.

în aceeași ordine de idei, ca o 
manifestare a prezenței noastre 
în sectoare de mare interes ale 
tehnicii construcției navelor spa
țiale vom menționa cercetările de 
dinamica rachetei și, mai ales, 
cele privind studiul unor mane
vre orbitale, cum și analiza unor 
probleme speciale referitoare la 
vehiculul orbital staționar la o 
altitudine arbitrară.

Cercetările în domeniul lubri- 
ficației, propunîndu-și să rezolve 
problerpe concrete ale industriei.

„promoții“ de locomotive Die
sel-electrice se apropiau de 
termenul dictat în haremurile 
tehnice pentru reparații gene
rale (600.000 de km. parcurși, 
circa sase ani de funcționare) 
si parcul feroviar al tării nu 
permitea adoptarea unui ritm 
de construcție „clasic“ la uzi
na de reparații. Utilarea, insta
larea echipamentului, selec
ționarea oamenilor, speciali
zarea lor s-au făcut din mers 
— si tot din mers au fost în
lăturate dificultățile inerente 
unei întreprinderi în al cărui 
domeniu nu exista în tara 
noastră nici un fel de experi
ență. Avem încă din start 
doi ani avans. Căci datorită 
ritmurilor acestui cincinal u- 
zina noastră trăiește acum în 
anul 1971.

Dar „policlinica“ ?
lat-o: se află în interiorul

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a ll-a)
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CONGRES AL 
PARTIDULUI

Joi au început în Capitală 
lucrările Plenarei lărgite a 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. La plenară iau par
te membrii și membrii su- 
pleanți ai Consiliului Central, 
membrii Comisiei Centrale de 
cenzori, membrii birourilor e-
xecutive ale Uniunilor sindica
telor pe ramuri profesionale, 
șefi de secție și alți activiști 
ai Consiliului Central al 
U.G.S.R, președinți ai Consi
liilor județene ale sindicatelor, 
reprezentanți ai conducerii u- 
nor ministere.

Plenara are următoarea or
dine de zi:

au abordat mai multe teme, din- ® 
tre care menționăm pe cele asu
pra lubrificației la sarcini foarte a 
rnari, în cazul mișcării de rosto- " 
golire, domeniu în care s-au ob
ținut noi date cu privire la efica- 
citatea aditivelor de înaltă pie- ™ 
siune, rezultatele obținute avînd 
aplicații dintre cele mai intere- A 
sânte ia ungerea rulmenților și a 
transmisiilor cu angrenaje. S-au 
dezvoltat, în continuare, și cer
cetările pentru îmbunătățirea
metodelor de calcul termic al la
gărelor, obtinîndu-se rezultate
teoretice și experimentale utile.

Vom mai menționa — în raza 
aceluiași cîmp de activitate — 
cercetările privind lubrificația la-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cunosc satul, mă leagă de 
el ani de viață, gînduri și 
sentimente puternice, unele 
dintre ele de ncegalat în vi
brația lor intensă pe care 
timpul, depărtarea, noianul 
de preocupări curente n-o 
vor putea estompa niciodată. 
Cel ce s-a născut Ia sat, ori
care ar fi drumul Iui în via
ță, oricum și oriunde va trăi, 
va întreba mereu „cum este 
cîmpul ?“, dacă „a plouat 
aseară peste tot ?“, dacă 
„griul a dat in pîrgă ?“. II 
vor urmări mereu jocurile 
razelor de soare pe oglinzile 

de PETRE GHELMEZ

gros, pe 
bătute în aramă 

trecerea

mișcătoare ale lanurilor 
verzi de porumb la ceasurile 
amiezii, ori cintecu! toamnei, 
prefăcut in must 
dealurile 
veche, percepînd 
timpului mai acut după roti
rea anotimpurilor, după că
derea frunzelor înfiorate de 
plop, decit după fila moartă 
a calendarului. Timpul isto
ric acumulat va fi înțeles și 
el la fel, după schimbările 
care intervin în sufletul sa
tului, sau în înfățișarea sa 
fizică, acesta fiind simțit în 
primul rînd ca o ființă dra
gă despre care vrei să știi 
în fiece clipă „ce mai face?“.

Anii noștri, care au avut 
ți au darul să vitalizeze fn-

• SIOII:

I 1
1 w

Plenara lărgită a Consiliu
lui Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, întrunită 
în scopul dezbaterii Tezelor 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru 
Congresul ai X-lea al partidu
lui și a proiectului de Direc
tive privind planul cincinal 
pe anii 1970—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării e

ÎN JUDEȚUL TULCEA

ȘCOALA GENERALĂ
DE 10 ANI LA ORA

I

PRIMELOR AFIRMĂRI
După publicarea și dezbate

rea largă de către cadrele di- 
A dactice de specialitate a planu- 
~ lui de învățămînt pentru școala 
• de 10 ani, după stabilirea rețe

lei de școlarizare și a planuri
lor de cuprindere treptată a 

_ elevilor, după elaborarea și dez- 0 baterea programelor pe materii 
și predarea către tipografii a 
noilor manuale, iată-ne și mai 

A aproape de momentul premierei 
” propriu-zise, moment cînd, în 

aproximativ 1 000 de școli ge- 
• nerale, pe ușile unor clase vor

apare tăblițe indicînd sobru și 
succint : „clasa a IX-a“.

In așteptarea acestui eveni- 0 ment am pornit prin școlile ju
dețului Tulcea încercînd să de- 

• terminăm ce se face și ce se 
poate face acum pentru funcțio
narea claselor a IX-a ale școlii 
generale.

•
 „Crearea clasei a IX-a și, în 
perspectivă, a clasei a X-a a- 
duce cu sine, de fapt,

•
 turare calitativă a
proces de învățămînt a claselor 
I — VIII, — ne spune tov. Giuș- 
că Pompiliu, directorul Liceu- 0 lui din Sulina — pentru că pre
lungirea duratei de școlarizare 
impune nu o intindere în timp A a materialului predat pînă acum 
în ani mai puțini, ci selectări, 
corelări, orientări spre teme 

• noi, o economie intimă specifi
că fiecărui obiect în corelație 
cu celălalt. In consecință, colec- 

_ tivul didactic al școlii noastre a 0 hotărît consacrarea acestei va
canțe studiului aprofundat al 
programelor de învățămînt, o se
lectare cu minuțiozitate a mate- 

A rialului didactic și, mai ales, 
” crearea condițiilor optime pen

tru organizarea practicii ele- 
• vilor clasei a IX-a.

Apreciem ca pozitiv faptul că 
se preconizează în toate mate- 

_ rialele de îndrumare apărute 
0 pînă acum folosirea posibilită

ților oferite de specificul econo- 
miei locale. In acest sens, co-

(Continuare în pag. a lll-a)
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conomiei naționale pe perioa
da 1970—1980, dă o înaltă a- 
preciere și își exprimă totala 
adeziune față de aceste do
cumente programatice de o 
excepțională valoare teoretică 
și practică pentru evoluția în
tregii opere de edificare socia
listă a României.

Tezele și proiectul Directive
lor con.';tituie o sinteză de re-

— Dezbaterea Tezelor Co
mitetului Central al P.C.R și 
a proiectului de Directive alo 
Congresului al X-lea al Parti
dului.

— Raportul cu privire Ia 
starea de sănătate a salariați- 
lor, îmbunătățirea asistenței 
medico-sanitare și respectarea 
măsurilor de prevenire a îm
bolnăvirilor profesionale.

— Informarea cu privire la 
activitatea desfășurată de 
Consiliul Central al U.G.S.R. 
în domeniul relațiilor interna
ționale pe semestrul I 1969.

(Continuare în pag. a lll-a)

Iectivul școlii noastre se stră
duiește să pregătească condiții 
pentru apropierea practicii ele
vilor de specificul economic al 
zonei noastre — piscicultură și 
navigație“.

Aici, la Sulina, pregătirile 
pentru deschiderea clasei a 
IX-a se fac „hors concours“ din 
inițiativa și voința comună a 
școlii și părinților, ca o dovadă 
a popularității și necesității obi
ective a prelungirii duratei în- 
vățămîntului, creării școlii de 
10 ani.

Deși vacanța e în plinul ei, 
școala polarizează cadre didac
tice și elevi care pregătesc, îm

o restruc- 
întregului

DOUĂ EVENIMENTE 
ȘCOLARE INTERNAȚIONALE

BUCUREȘTIUL — 
GAZDĂ A OLIMPIADEI

DE MATEMATICA
— interviu cu acad. NICOLAE TEODORESCU —

Am avut plăcerea să scriem 
despre „campionii naționali“ la 
matematică, ca și la celelalte 
probe ale concursului științific 
școlar. Curînd vom scrie și des
pre olimpici internaționali. O- 
limpiada de matematică urmea
ză să aibă loc între 5 și 20 iu
lie în țara noastră — inițiatoare 
a acestei întreceri școlărești 

marcabilă ținută științifică a 
politicii marxist-Ieniniste, pă
trunsă de spirit novator, a par
tidului nostru, generalizează 
experiența bogată acumulată 
de poporul român în anii care 
au trecut de Ia eliberare, des
prind concluzii esențiale pen
tru procesul multilateral de 
desăvîrșire a socialismului. 
Documentele abordează, în- 
tr-o cuprinzătoare perspec
tivă, sarcinile economice, 
politice, ideologice și so
ciale ale partidului, orientarea 
întregii sale politici interne 
și externe în perioada urmă
toare, prezintă un tablou ex
presiv al zilei de miine a pa
triei, viitorul ei luminos.

în atmosfera de puternică 
efervescență creatoare gene
rată de apropierea Congresu
lui al X-lea al P.C.R. și de cea 
de-a 25-a aniversare a eliberă
rii patriei, membrii de sindi
cat, toți oamenii muncii în
scriu rezultate deosebite in 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor în între
cerea socialistă.

Entuziasmul și dăruirea cu 
care clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități întîmpină mărețele 
evenimente din august, izbîn- 
zile dobîndite pe frontul mun
cii creatoare, sînt o elocventă

(Continuare în pag. a IlI-a) 

preună, evenimentul festiv al 
deschiderii învățămîntulul de 
10 ani. în județul Tulcea, în a- 
nul școlar 1969—1970 18 clase a 
IX-a vor cuprinde aproximativ 
500 de elevi. Ei sînt de pe acum 
în centrul preocupărilor.

In satul Zebil — comuna Sa- 
richioi — școala ocupă un local 
impunător : 12 săli de clasă, 
sală de festivități, apoi labora
tor de științe naturale și fizică.
Directorul școlii, tovarășul Cu- 
nev Anton, este ocupat pînă

VERONICA BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a ll-a) , 

pe plan internațional și, totoda
tă, gazdă de trei ori a acesteia.

Prea multe lucruri nu se pot 
spune cu anticipație ; concursul 
este, totuși, concurs și are par
tea lui de surprize. Acad. Nico
lae Teodorescu, președintele 
prestigiosului juriu de mate
maticieni, care va patrona con
cursul, a avut amabilitatea să 
ni-1 înfățișeze așa cum se pre-

L. L.
(Continuare în pag. a ll-a)

Trei din cei 5 elevi par
ticipant! la Olimpiada inter
națională de fizică 
Brno au 
lată-i în 
stînga la

de la 
primit distincții, 

fotografie, de la 
dreapta :

MANCAȘ, — Li-SORIN
ceul nr. 9, lași — premiul 
II ; DAN PETRE, Liceul 
Nicolae Bălcescu", Bucu

rești — premiul I ; VICTOR 
BÎRSAN, Liceul „Nicolae 
Bălcescu", București — men
țiune.

Din lot au mai făcut parte 
Aurelia Chitic, Liceul nr. 15 
București și Laurenfiu Tincu, 
Liceul din Botoșani.

CITIȚI ÎNSEMNĂRILE NOA
STRE ÎN PAGINA A 2-A.

Foto; O. PLECAM
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O ieste.. gustoasa:PE OGOARELE BĂNĂȚENE, CU
Trei distincții PENTRU

I

1600 STUDENTI BRIGADIERI...
In aceste zile, eînd pretu

tindeni se dă bătălia pen
tru strinsul recoltei, un 
ajutor prețios la muncile 
agricole și-1 aduc studenții 
din centrul universitar Ti
mișoara. Peste 1 600 de ti
neri și-au început vacanța 
lucrînd pe ogoarele din 
județele Timiș și Arad. 
Pe o parte dintre ei, 
mai precis 250, de la 
facultatea de construcții și 
cea de matematică a Uni
versității, i-am întîlnit la 
o fermă din Carani, iar pe 
alții în lanurile de porumb 
semincer ale fermei din 
Sînandrei. O pauză de 10 
minute in munca viitorilor 
constructori, ne-a oferit un 
edificator intermezzo pri
vind rosturile lor în aceas
tă aproape sărbătorească 
muncă prilejuită de strîn- 
sul recoltei.

„După patru examene 
susținute în această sesiu
ne de vară, ne spune Ion 
Trăistaru, anul I Construc
ții, senzația muncii fizice e 
deosebit de reconfortantă,

chiar și la depozitarea or
zului in acest hambar“, iar 
Szakacs Ioan, și el integra- 
list al aceleiași facultăți, 
ne-a mărturisit că oricum 
intenția lui a fost ,ca în a- 
ceastă vacanță să munceas
că indiferent undie; ogoa
rele din Carani i-au oferit 
un prilej.

La ferma din Bărăteaz, 
aparținînd I.A.S. din Sînan- 
drei, tovarășul director, in
ginerul Meda Vaieriu, ne-a 
prezentat alți studenți, lu- 
crînd, pe cele 533 de hec
tare destinate în exclusivi
tate seminței viitoare. „In 
primăvara anului viitor, 
mii de hectare vor fi însă- 
mînțate cu porumb dublu 
hibrid îngrijit și recoltat 
de către noi. La pregătirile 
pentru viitoarea recoltă 
își aduc un aport deosebit 
și studenții. O muncă pe 
care o apreciem ca foarte 
importantă și a cărei va
loare se ridică la ■ peste 
100 000 lei“.

De altfel, odată ajunși 
acolo, viitorii profesori de

matematică au confirmat 
prin muncă laudele ce li 
se aduc.

„De trei zile de cînd am 
ajuns aici, ne spune Găvru- 
ță Pascu, anul II Matema
tică, am reușit să ne adap
tăm perfect noii „profesii“. 
„Pentru mulți dintre noi 
munca pe ogoare înseamnă 
o reîntîlnire cu obîrșîile 
noastre, ține să completeze 
colegul său mai mic Ilie 
Vasile. Nu facem decît să 
cinstim și astfel, nu numai 
prin învățătură, încrederea 
ce ni s-a acordat creîndu- 
ni-se posibilitatea să lu
crăm alături de oamenii 
acestor cîmpii pline de 
rod“, a adăugat el în con
tinuare.

Sînt cuvinte ce sublinia
ză înțelegerea de către toți 
acești tineri a semnificații
lor profunde pe care le-a 
dobîndit munca în țara 
noastră.

FRUCTE CONFIATE

Douâ 
simpozioane 
-studențești 

internaționale
In vacanța de vară a studenți

lor, Bucureștiul va găzdui două 
manifestări internaționale organi
zate în cadrul relațiilor de coo
perare existente între Uniunea 
Asociațiilor Studențești din Ro
mânia și organizațiile similare din 
străinătate- în colaborare cu 
Consiliul studențesc din Bulga
ria, de pildă, va avea loc semi
narul bilateral cu tema „Rolul 
uniunilor studențești în domeniul 
pregătirii profesional-științifice a 
studenților“. Cealaltă întîlnire a 
tineretului studios român cu 
colegi de peste hotare va fi se
minarul „Universitatea și cultura, 
factori de apropiere între po
poarele europene", la care au 
fost invitați reprezentanți ai u- 
niunilor naționale studențești din 
Europa.

Agenda pe 1969 a U.A.S.R. mai 
cuprinde schimburi reciproce de 
delegații cu organizații studen
țești din Elveția, Belgia, Turcia, 
Danemarca, Suedia, Norvegia, 
Finlanda, seminarii bilaterale cu 
uniunile studențești din Anglia și 
Republica Federală a Germaniei.

I. DANCEA

Printre fructele care se 
pot „cortfia“ cu rezultate 
bune se numără unele soiuri 
de cireșe, mere, pere, prune, 
pepeni și castane.

Se consideră că originea 
fructelor confiate se află în 
China șl Orientul îndepărtat, 
în arta modernă a confieriî 
fructelor pe primul loo se 
situează Franța și Italia. In 
România, confierea este cu
noscută mai de mult, însă 
numai pe scară redusă. A- 
vtnd în vedere că an de an 
se lărgește sortimentul pro
duselor alimentare superior 
valorificate, se preconizează 
și la noi prepararea acestui 
sortiment : fructele confiate 
vor putea fi folosite ca ma
terie primă la prepararea 
produselor de patiserie și 
cofetărie (prăjituri umplute 
cu fructe, fructe întregi tra
se în ciocolată etc.), ca de
sert sau ca ingredient al u- 
nor vermuturi speciale.

Ea I.C.P.L.F., în condiții 
de laborator, a fost stabilită 
tehnologia preparării cireșe
lor confiate, tehnologie ce 
a fost ulterior verificată în 
condiții de producție la Cen
trul de semiindustrializare 
Tg. Neamț al Departamentu
lui pentru valorificarea le
gumelor și fructelor. Verifi
carea a dat rezultate satisfă
cătoare ; cu începere din 
1970, D.V.B.F. va începe pro
ducerea fructelor pa scară 
industrială.

Ieri, trenul care venea de pe 
meleaguri cehoslovace a adus In 
țară pe cel cinci „olimpici", elevii 
fizicieni aespre cart v-am anunțat 
că ne reprezintă țara la Olimpia
da internațională de fizlcă-edițla 
1969 la Brno, Întrunind concu- 
renți din s țări.

Fină elnd se consumă Îmbrăți
șările șl felicitările În familie, 11 
lăsăm pe „croi“ șl ne Întreținem 
cu conducătorul lotului, tovarășul 
Nlcoiae Stănescu, cercetător la 
Institutul de științe pedagogice.

— Dv., ca martor tn afara con
cursului, ce părere aveți despre 
comportarea lotului nostru de fi
zicieni 7

— Obiectiv șl cu toată modestia : 
s-an comportat admirabil șl in 
ceea ce privește știința, dar șl 
ca... comportare propriu-zlsă. N-a 
fost un concurs ușor, a fost mult 
mat greu declt ne așteptam, a 
prezentat dificultăți mal mari ca

alți ani. Băieții noștri — avem 
o fată, să n-o netndreptățlm, 
ne-au dat satisfacții. Premlan- 
slnt aici, lntrebațl-1 pe el cit

tn

ții 
le-a fost de dificil...

Se pare că da, nu le-a foit prea 
ușor, dar nu ie pling. Aveau am
biții mai mari, dar, oricum, un 
premiu tnttl, un premiu trei și o 
mențiune înseamnă mult, șl au 
de ce se mlndrl.

Dan Petre cel care deține „tro
feul* premiului Intli, elev — adică 
fost elev — al Liceului „Nicolae 
Bălcescu* din Capitală, acum as
pirant la studenție de fapt, stu
dent la ingineri 
drul Politehnicii 
deși «intern încă 
zile de examenul
truclt toți cei cinci elevi vor intra 
tn facultate, ca o recunoaștere a 
meritelor lor fără examen, cl par- 
tlclptnd doar la un fel de colocviu 
de verificare — recunoaște că 
probele la Olimpiadă au fost gre
le, mal grele ca in alți ani „dar, 
poate, tocmai tn aceasta a constat

punctul cel mal Interesant al con
cursului“.

Se pare însă că nu despre O- 
ltmpladă vrea «ă ne vorbească In 
4>rlmul rlnd, cl...

— Despre tovarășa profesoară 
de fizică din anii liceali, Georgeta 
Nlcolov, diriginta clasei, căreia ii 
datorez orientarea mea spre fizi
că (și care — nota noastră — 
are tn acest lot, un premiant tnttl 
șl un deținător al unei mențiuni, 
Victor Birsan, colegul meu, ceea 
ce ni se pare cel mal frumos elo
giu pentru un profesor...).

Despre Olimpiadă, ce să vă 
spun 7 Experiența pe care o 
capeți tntr-un concurs cu elevi 
care reprezintă școli de fizică di
ferite este inimitabilă șl de mare 
valoare pentru un tfnăr la 
Începutul ucenicie! In specialitate. 
Pentru mine, concursul a pus 
probleme intr-adevăr grele. La 
un moment dat, la proba de la
borator era să ies din concurs | 
după două ore jumătate nu fă
cusem nimic. Aparatul era defect. 
Clnd totul s-a remediat n-am mal 
avut probleme...

Dimpotrivă, adaugă un coleg, a 
primit premiul tnttl cu o 
ne specială pentru proba 
canlcă.

Sorin Manca», Ieșeanul, 
tor al premiului trei, e șt 
șl puțin afectat : cl n-a 
spune el, să aducă acasă, 
un premiu superior. Dar
nr. > din Iași are și M* ou ce se 
mlndrl...

Și dincolo de concurs, au fost 
tntllnlrlle cu colegi de generație 
din alte opt țări, excursiile, vizite
le organizate de țara gazdă-Ceho- 
slovacla.

...Lotul nostru a plecat cu do
rința șl ambiția să aducă rezultate 
prestigioase pentru școala româ
nească. A reușit. Felicitări, foști 
elevi șl, cu un ceas mat devreme, 
studenți I

LUCREȚIA LUSTIG
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• MARELE ȘARPE rulează 
Vitan (orele 15,30).
• VIȚELUL DE AUR rulează 
Pacea (orele 15,30 ; 19).
• PRINȚESA TRISTA rulează 
Crtngașl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

la
la

(Agerpres)

Ne aflăm în plin sezon turistic. Zeci de mii de tineri pornesc la 
drum să cunoască frumusețile patriei. In fotografie: promenadă 

pe lacul Bicaz

mențlu- 
de me-

dețini- 
tnctntat 

reușit, 
tn țarL 

Liceul

fizlclenl din ca- 
(«pun student 

Înainte eu două 
de admitere, in-

BUCUREȘTIUL GAZDĂ
A OLIMPIADEI DE MATEMATICA

(Urmare din pag. I)

zintă acum, la cîteva zile înain
tea începerii lui.

„Se anunța o Olimpiadă inter
națională de matematică de un 
nivel ridicat. Deducem aceasta 
din componența participării. 
Cincisprezece țări trimit să ia 
parte la concurs cîte opt repre
zentanți elevi. Și este vorba de 
țări cu prestigioase școli de 
matematică : Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, K. D. Germană, Iugosla
via, Mongolia, Olanda, Polonia, 
Suedia, Ungaria, U.R.S.S. și 
țara gazdă — România.

Cred că va fi un concurs 
foarte strîns, avînd în vedere 
componența numeroasă a par
ticipării, ca și tradițiile științi
fice ale țărilor reprezentate. 
Un concurs strins și relevator 
de ' 
atit 
care 
prin rezultate

Pentru noi, 
formați, întotdeauna 
concursuri ne dau 
depistării unor capacități deo
sebite în domeniul matematicii, 
ne ocazionează prilejul să con
statăm nivelul pregătirii urma
șilor și, deci, să ne autoverifi- 
căm calitatea muncii noastre, a

talente. Va fi, așadar, cu 
mai mare meritul celor 
vor reuși să se detașeze 

deosebite.
matematicieni 

asemenea 
satisfacția

acelora care-i formăm. De obicei 
concursurile sînt făcute pentru 
surprize, dar surprizele acestea 
se nasc din ceva foarte solid, 
din tenacitatea și competența 
cu care s-a muncit în școli 
pentru a remarca din multele 
talente pe cele mai valoroase.

Lotul nostru se pregătește cu 
acedași seriozitate cu care au 
fost pregătite întotdeauna ase
menea evenimente. Pînă acum, 
la celelalte zece ediții ale Olim
piadei internaționale de mate
matică, liceele din țara noastră 
au făcut dovada că dau elevilor 
o solidă pregătire matematică. 
Ne punem mari speranțe și în 
lotul de anul acesta. începînd 
de astăzi, sosesc concurenții, îm
preună cu cîte doi profesori 
însoțitori. Juriul este format 
din cîte un profesor — repre
zentant al fiecărei țări, plus re
prezentanții noștri.

Concursul propriu-zis se des
fășoară în zilele de 10 și 11 iu- 

Pînă atunci, în zilele de 
membrii juriului vor lu- 

în deplin secret, la tema, 
concursului Snagov.

Fiecare țară, în afara țării gaz
de, are dreptul să propună șase 
probleme — in total 84 de pro
bleme. Dintre acestea, trebuie 
alese doar 6. Vă imaginați ce 
dificultăți și cită cumpănire im
plică selecția. Concurenții, tre
buie să se aștepte la ceea ce 
este mai greu, căci vor fi pre
zente în concurs probleme pro
puse de diferite școli matema
tice, evident, toate făcind parte 
din cuantumul de cunoștințe pe 
care ei trebuie să-1 aibă la 
această virstă, dar 
eforturi deosebite 
de lucru. E și normal, avem 
concurs tot ce au mai bun 
școli la matematică, țările 
mintite.

In zilele de 12—18 iulie, 
timp ce juriul va aprecia lucră
rile pentru rezultatul final, con
curenții vor face o frumoasă 
excursie oferită de noi, țara 
gazdă.

Ca matematician, Ie urez suc
ces tuturor! Ca profesor român, 
aș dori ca reprezentanții noștri 
să nu desmintă rezultatele pres
tigioase de pină acum“

aibă 
solicitînd 

de gîndire, 
în 
în 
a-

In

• NOAPTEA GENERALILOR
(ambele serii) rulează la Pa
tria (orele 12 ) 15 ; 18 ; 21),
București (orele 8.30 ; 11,30 ; 14,30 |
17.30 ; 20,15) ; Favorit (orele 10,30 ; 
14 ; 17).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD tru- 
lează la Victoria (orele 8,45 ; 10,13 |
12.45 ; 14,45 ; 16,45 ; 13,45 i 20,45).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER 
rulează la Republica (orele 9,30 |
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 i 21) ; Fes
tival (orele 9 ; 11,15 ; ..................
18.30 ; 21), Feroviar
15.45 In continuare ; , .
Excelsior (orele 10,15 ; 12,30 ; 14,45 : 
17,15 ; 20) ; Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) i Modern
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 | 16,30 ;
10.45 ; 21) ; Flamura (orele 9—
13.30 in continuare ; 18 ; 18,13 ;
20,30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează 
(orele 91 11,15:
18.30 : 21).
• NEfMBLlNZITA

a PRINȚESA TRISTA rulează la 
Cringașl (orele .15,30 ; 18 ; 20,15).
a PAȘA rulează la Cosmos (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).
a CRIMĂ LA CABARET 1 Iulie. 
DRAGOSTE LA LAS VEGAS (2, 
3. 4 iulie). COMISARUL X și 
BANDA CELOR „TREI ClINl 
VERZi“ 5. « iulie rulează la Sala 
Palatului.

GRADINI-CINEMATOGRAF

13,30 ; 16 ;
(orele 9 ; 
13,15 ; 21) l

la Luceafărul 
13,30 ; 16 ;

______ .  ANGELICA 
rulează la Grivlța (orele 9—13,30 tn 
continuare ; 16 ;__ 18,15 ; 20,30) ;
Arta (orele 9,15—16,30 tn continua
re ; 18,30).
• UN OM PENTRU ETERNITATE 
ruleazâ la Central (orele 9 ; 11,30) ; 
LA DOLCE VITA (orele 14 ; 17,15 t 
20,30).
• ARMATA „CADOBATURILOB" 
DIN NOU IN LUPTA rulează la 
Lumina (orele 9,15—16,15 tn con
tinuare : 18,45 1 20,45).
• ALEXANDRU ---- ------------
rulează Ia Doina
13,45 ; 16 ( 18,15 :

CEL FERICIT 
(orele 11,30 : 

. 20,30) . Bucegi
(orele 9 : 11,13 ; 13,30 ; 1« i 13,15) ) 
Aurora (orele 9 i 11.18 i 13,30 s 
15,45 ; 18 : 20.15).
• ZIARISTUL rulează la Unlon 
(orele 18).
« AVENTURILE LUI TOM SA- 
WYER. MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
« PENTRU ÎNCĂ PUȚINI DO
LARI rulează la înfrățirea (orele
15.15 : 17,45 : 20,00).
• ADIO, GRINGO rulează la Bu- 
zeșt.1 (orele 15,30) : Viitorul (ore
le 15.30 ; 18) ; CĂSĂTORIE PRI
PITA (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Dada (orele 8,30—16,30 
In continuare 18,30 ; 20,45) ; Mun 
ca (orele 16 : 18) ; Moșilor (orele 
15,30), LADY MACHBETH VINE 
IN SIBERIA (orele 18).
• RIO BRAVO rulează la Uni* 
rea (orele 15 ; 18).
• ASASINATUL
LUNI -------- -
15.30 ;
• PE 
ză la
17.30 ;
• BECKET rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 19).
• COMEDIANȚII rulează la Ciu
lești (orele 15,30 ; 19) ; Rahova 
(orele 15.30 ; 19).
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30).
• LA DOLCE VITA rulează la 
Floreasca (orele 9 ; 12,15 ; 16).
• A TRAI PENTRU A TRAI 
rulează la Volga (orele 8,30— 
15,45 • în continuare ; 18 ; 20,30).
• STRĂIN ÎN CASA 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
18.15 ; 20,30) : Tomls
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15).
« PRINȚUL NEGRU __ 
Miorița (orele 9—15,45 in 
nuare ; 18 ; 20,30).
».IN UMBRA COLTULUI 
ză la Popular (orele 15,30 ;
• LA EST DE eden rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 18)

• NOAPTEA GENERALILOR am 
bele serii rulează la Stadionul 
Dlnamo (orele 20,30), Doina (orele 
20,30).
S NFIMBLINZITA ANGELICA 
rulează la Festival (orele 20,30).

8
SÎNGE14OASA NUNTA MACE 
ONEANA rulează la Expoziția 
(orele 20,30).

• ADIO, GRINGO, rulează la Bu- 
zeștl (orele 20,30).
* ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Bucegl (orele 20,30).
• IERBURI amare rulează la 
Unirea (orele 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI rulează la Lira (orele 20,30). 
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Aurora (orele 20,30).
a TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Moșilor (orele 20,15).
a STRĂIN IN CASA rulează la 
Tomls (orele 20,30).
a NEfMBLlNZITA ANGELICA 
rulează la Arta (orele 20,30).
a MARELE ȘARPE rulează la Vi
tan (orele 20,30).
a COMEDlANȚn rulează Ia Ra
hova (orele 20,30).
a 1N UMBRA COLTULUI rulea
ză la Progresul-Paro (orele 20,30).

VINERI, 4 IULIE 1969
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău“) : COMEDIE PE ÎNTU
NERIC — ora 20,30 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : UN ASA
SIN CIUDAT — ora 20,00 ; Teatrul 
satlrlc-muzical „C. Tănase“ (la 
Grădina Boema) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 20,00 ; Ansamblul 
„Perinlța“ (în sala Teatrului „C. I. 
Nottara") : PERINIȚA MEA — ora 
19,00.

- - ----------- j g_A COMIP
rulează la Lira (orels 

18).
URMELE ȘOIMULUI rulea- 

Drumul Sării (orele 15 | 
20).

rulează la
13,30 ; 16 : 
(orele 9 I

rulează la 
contl-

VINERI, 4 IULIE 1969
10,00 Tele-enciclopedia (reluare) 
17,30 Buletin de știri
17,35 Lanterna magică Filmele : 

„Peti la concursul de fru
musețe“ și „Diamantul“

17,50 Limba spaniolă (reluare)
18,15 “ ‘ ‘------ * “

O poezie de album, cu gra- 
țiozități incontestabile, dar 
cu contestabile profunzimi 
scrie Veronica Russo. Cali
grafia sa lirică este suavă și 
calmă, încrustînd sentimente 
obișnuite în versuri medio
cre. Ideatica liniară, deloc 
surprinzătoare, se desfășoară 
plat, metaforizată sumar : 
„Fiecare cuvînt / E un uni
vers, / în care s-a născut 
un vers, / în care s-a stins 
un cînt". Delicatețea nu lip
sește autoarei, după cum o 
anume melancolie, o undă de 
tristețe colorează mai viu u- 
nele versuri. Neșansa face ca 
trăirile artistice să se situeze 
într-un plan minor. Vîrtejul 
marilor arderi pare, în gene
ral, străin acestui volum de 
debut. Amintirea și uitarea, 
cele două elemente antino
mice prin care se exprimă 
trecerea — nu sînt distanțate 
între ele printr-o diferență 
de potențial suficientă pentru 
a declanșa furtuni lirice ine
dite : „Cuprinde-mă, amin
tire, / înmitesmează-mi cli
pa, /aprinde-mi lampadarul 
tău, 1 cînd toamna caută-n 
livezi / o frunză furată de 
vînt, / pe care și-a înscris în
ceputul de cînt. / / Vino, uita
re, / șterge-mi din clipă, / a- 
duceri aminte. / Pune-mi la 
fereastră / floarea ta fără a- 
romă, / spală-mi cuvîntul, / 
vîntură-mi sufletul, / dă-mi 
începutul / fără amintire." 
Simbolisme devitalizate prin 
uz și nepulsate de o sevă re
generatoare au șanse minime 
de a resuscita capodopere.

Reușitele poetei țin de ca
pacitatea de a figura univer
suri în destrămare. Palorile 
toamnei, ’ avatarurile așteptă
rii, durerea frunzelor în ru
gină își găsesc echivalențe fe
ricite în unele versuri. Citez

VERONICA RUSSO:

„DESPRE SUFLET,
DESPRE CUVlNT“

din „Anotimpuri". „Auzi ? Li- 
vada-și «ună / Găteala de a- 
ramă... / încearcă toamna o 
gamă, / Cad note, se destra
mă, / Iar vîntul le adună. / / 
... / / Auzi cum toamna-și 
sună / Sandalele de-aramă ? / 
A mai plecat o toamnă / Și 
cerul nu mai tună... / A mai 
plecat o toamnă..."

O salutară, în sine, tendin
ță spre concentrare o orien
tează pe Veronica Russo că
tre poemul miniatural, după

model nipon. în practică, însă, 
eșecul e evident. în catrene, 
inspirația poetei suferă o e- 
clipsă totală. Inconsistență 
și clișeu este tot ce găsești, 
pe lingă declarații : „Jumă
tăți de măsură, / Eu nu vă 
cunosc I / Numai întregul mă 
fură, / Numai întregul e-n- 
treaga-mi măsuță". Terține
le s-ar dori, poate, hai-kai-uri, 
dar nu au fulgerarea abia vi
zibilă a acelora. Mai puține 
decepții procură „disthiuri- 
le", care păstrează ceva din 
rezonanța „Poemelor într-un 
vers“ ale lui Ion Pillat- Afo
rismele de duzină de. tipul i 
„Omul e doar amintirea

faptelor sale, / Este doar 
urma de vis lăsată pe-o 
cale“, poeta le opune și 
admirabile metafore-definiții 
precum : „Topim în gînd ză
pada oricăror supărări, / Dar 
apele se-adună în adîncimi 
de mări“. („Durerea“.). Sau : 
„Mă ascund printre alge, des
copăr comori în epave, / Pe 
deasupra-mi, pe mare, trec o- 
bișnuitele nave“. („Gînd“). 
Tristețea, decepția erotică, 
singurătatea sporită de lu
mina lunii, miresmele flori
lor pădurii sau ale viselor 
fluturate de nori își află aici 
cofraje mai adecvate zbaterii 
lor de aripă.

Poezia de factură intimis
tă a Veronicăi Russo nu sus
ține, de regulă, orizonturi 
prea înalte. Apelul la vis nu 
înseamnă o eliberare, pentru 
că visele ei sînt proiectate tot 
în perimetrul interiorului-li- 
mită. O excepție se dovedește 
poezia „Viața". Saltul se pro
duce, însă, în spațiul nefiin
ței : „Un arc, un arc, pe ca- 
re-1 întind / pînă-n hotarul cu 
moartea. / Săgețile clipelor 
mele / străpung zarea de 
mîine. / / Sufletul, prepeli- 
car fără odihnă, / zburdă îm
preună cu mine, / alergînd 
să-mi aducă / prepelițele cea
surilor răpuse. / / Zvîcnește 
mîna pe arc, zvîcnește... / 
Cîinele prieten mi s-a culcat 
la picioare. / Pînă-n hotarul 
cu moartea, / toate, toate sînt 
ale mele 1“. Din păcate, poe
ta are dreptate. Ale ei sînt, 
fără prea mari disociații, și 
reușitele, și eșecurile, și ex
presia modernă, și idilismele. 
O autocenzură se impune de 
urgență. Nu prea severă, însă. 
Riscul ar fi prea mare.

NICOLAE BALTAG

(Urmare din pag. I) 
unei hale de mari dimensiuni, 
secționată longitudinal în 
trei fluxuri. Aici sînt pri
miți „pacienții“ obosiți 
de lungile drumuri și su
puși, după „baia“ de rigoa
re, la cea mal fantastică ope
rație „chirurgicală“, (adjecti
vul fantastic nu va surprindă 
pe nimeni dacă ne vom gîndi câ 
o locomotivă Diesel se compu
ne din aproximativ 20 000 de 
piese si că cel puțin 15 000 
dintre ele trec De rînd. în mod 
obligatoriu, prin mîinile „chi
rurgilor“ de la U.R.L.D.E.. în
armate cu cel mai modern in
strumentar. Un instrumen
tar capabil să cerceteze cir- 
cumvolutiunile „creierului“ 
mașinii — sistemele de co
mandă —. să-i regleze „cor
dul“ — motorul rotativ —, 
să-i înzdrăvenească „sistemul 
osos“ — boghiurile. osiile, ro
tile —. să diagnosticheze rapid 
și să vindece orice maladie în._ 
flux continuu).

... Aflu că această hală, din
colo de „munca cea de toate 
zilele", este de fapt teatrul u- 
nor bătălii spectaculoase, de
clanșate o dată cu nașterea u- 
zinei. continuînd să se desfă
șoare din ce în ce înai îndîr-

aazurnvinTPi^^ nur, 1.1. i.i .m

Sport în vacanță Să învă
țam înotul (I)
Program de balet 
Tele-universitatea 
Telejurnalul de seară 
Congresul al X-Iea al 
P.C.R. Secvențe din marea 
dezbatere
Film artistic „Ciclonul 
începe la noapte“ — pro
ducție a studiourilor so
vietice

21,30 Monografii contemporane 
Dealuri în mers

21.50 Reflector
22,05 Cîntece vieneze Interpre

tate de Jean lacobescu
22,25 Mult e dulce și frumoasă 

Emisiune de limbă română
22.50 Ansamblul de văriete al 

studenților din Pittsburg
23,20 Telejurnalul de noapte

20,15

rulea- 
18).

jit de la o lună la alta si nro- 
mitînj) centru etanele viitoa
re „ciocniri“ si mai înverșu
nate. Despre ce este vorba ? 
Desore eterna luptă a oamen- 
nilor muncii industriale cu 
timpul, desfășurată în cazul de 
față în direcțiile găsirii solu
țiilor de rezolvare, cu mijloa
ce proprii, a cît mal multe o-

V

fusuri se făceau numai la Si- 
meria. Acum U.R.L.D.E. „în- 
caltă si descaltă“ osii cu mij
loace proprii — si nu numai 
pentru nevoile uzinei, ci si 
pentru Depoul Craiovei. La fel 
s-a întîmplat cu standul de 
probe de la „Electroputere“ 
unde așteptam săptămîni în
tregi. Acum avem un stand

FĂURITORII
peratluni ale procesului de 
producție. „Relațiile cu 30 de 
Întreprinderi răspîndite în în
treaga tară (București. Brașov, 
Plopeni. Reșița. Sinaia, Sime- 
rla. Craiova etc) ne spune 
Viorel Cotelici. contabilul-sef. 
presupun pentru noi, oricît 
de bine ar fi reglementate a- 
ceste relații (si din păcate în
că nu sînt) o dependentă stîn- 
ienitoare. o „rupere a ritmuri
lor“ pe care nu o putem evita 
decît prin eliminarea în ritm 
rapid, din mers, a cît mai mul
te din aceste colaborări. O bă
tălie continuă...“.

...Și ale căror izbtnzi pot fi 
văzute pe întreg teritoriul a- 
cestei hale. De pildă : rebanda- 
jarea osiilor si rectificările de

propriu. El a fost dat In folo
sință cu clteva luni mai de- 
vrema.

O MARCA POSIBILA t 
TINEREȚEA

Tlnârul nostru colectiv În
seamnă 700 de oameni a căror 
medie de virstă nu depășește 30 
de ani. înseamnă 100 de munci
tori și 30 de maiștri trimiși la 
specializare încă de pe cînd în 
această cîmpie mai vălurea po
rumbul. înseamnă 150 de oameni 
fără meserie, calificați aici la 
cele mai proaspete locuri de 
muncă și 35 de ucenici urmînd 
zi de zi cursurile practice in 
„sala de operații“. Mai inseam-

nă : o „inteligență tehnică“ de 
calibrul a 35 de ingineri și 15 
maiștri și, în sfîrșit, acest tînăr 
colectiv înseamnă 700 de oameni 
uniți prin sentimentul civic, so
cialist, al dragostei față de uzi
nă, un colectiv al cărui ferment 
îl constituie cei 210 membri de 
partid și 126 uteciști.

Aici se deprinde arta cunoaș
terii organismului complicat al 
locomotivelor fără abur și, tot
odată, arta conducerii moderne. 
La 32 de ani, inginerul Marin 
Teodorescu, șeful Producției, 
explică succesele acestui colec
tiv prin lipsa de sentimentalism 
cina e vorba de producție. (El 
se crede un om aspru, autodefi- 
nindu-se cu voluptatea exageră
rii : rău. De fapt, Îmi spun cei 
care-1 cunosc, e un șef drept, ca
re etntărește totul cu luci
ditate, neiertlnd nici o aba
tere dar și evidențiind cum 
se cuvine orice realizare deo
sebită). Cu șapte ani mal 
tînăr, Elviu Teică, șeful 
standului motoare Diesel, are 
altă explicație : oamenii sînt 
buni, iubesc locomotivele și uzi
na, sînt „sufletiști". îmi vorbește 
cu exaltare despre băieții lui : 
Dan Pîrvu, Constantin Papuc, 
Iulian Nistor, Adrian Popescu și 
alții,

...Vîrste, temperamente, for
mații diferite. Toate însă, alcă-

ȘCOALA GENERALA
(Urmare din pag. I)

peste cap. II găsim In laborato
rul de fizică. „Nu ne preocupă 
numai reparațiile generale ; am 
început și sortarea științifică a 
materialului didactic. Sînt aici 
colecții făcute de noi în decursul 
anilor, am strîns tot ce poate fi 
reprezentativ pentru fauna și 
flora deltei. Ministerul ne-a a- 
jutat și el ; în vederea creării 
școlii de 10 ani ne-a înzestrat 
cu mobilier și utilaj pentru la
boratorul de fizică și chimie“.

La Zebil profesorii Gica Van- 
ghelița (fizică-chimie) și Ciu- 
tea Nicolae (matematică), aju
tați de învățătoare, au început 
organizarea materialului didac
tic. Se revizuiește inventarul la
boratoarelor, se repară hărțile, 
se pînzează planșele, altele se 
desenează cu ajutorul unui co
lectiv de elevi talentați la de
sen. Un colectiv de profesori de 
științe naturale, condus de di
rectorul școlii, studiază posibi
litatea organizării lecțiilor prac
tice foloslndu-se la maximum 
amplasarea comunei !n Ime
diata vecinătate a lacului Ba- 
badag.

„Pe noi ne preocupă intens 
crearea posibilităților de efec
tuare a practicii agricole — ne 
spune tovarășa Sascu Maria, di*

rectoarea Școlii generale din 
Mahmudia. Pentru aceasta, for
mula cea mai bună este lotul 
^colar experimental. Acestei 
idei i se asociază și directorul 
școlii generale din comuna 
Greci. In ambele cazuri, însă, 
ar fi nevoie de înțelegerea și 
sprijinul organelor locale.

„în legătură cu practica agri
colă a elevilor, menționez că am 
întîmpinat greutăți în anii tre- 
cuți. C.A.P. Jurilovca a refuzat 
categoric să ne primească — 
ne relatează tov. Abaianis Osip, 
director adjunct la școala ge
nerală din comună — de aceea, 
ca să evităm pe viitor surpri
zele, ne străduim de pe acum să 
perfectăm condițiile de prac
tică“.

Conținutul laboratoarelor de 
aici l-am putea denumi „Te
zaurul de la Jurilovca“. In
tr-adevăr, ne uităm în jur și 
în laboratorul în care ne aflăm 
sîntem impresionați de cantitatea 
mare de material didactic de
pozitat. Dulapurile laboratorului 
sînt bine dotate cu exemplare 
de păsări și animale specifica 
deltei; zeci de recipiente con
servă, Ireproșabil valorificate, 
schelete și organe de animale 
marine, rarități achiziționate 
cu ajutorul marinarilor care 
cutreieră mările lumii j aproapa

200 specii de șerpi, nenumărate 
insectare organizate riguros, ști
ințific, ca și celelalte exponate, 
cu ajutorul elevilor. Aici se 
„vede“ mîna și inima unui pa
sionat. Aflăm că, într-adevar, 
laboratorul de biologie este ope
ra profesorului Sin Gheorghe. 
azi cercetător științifio la sta
țiunea experimentală Brăila.

Stînd în mijlocul tezaurului 
din laboratorul de fizică al 
școlii, te întrebi cum poate fi 
folosit materialul ațît de nume
ros necatalogat și selecționat și, 
de asemenea, dacă nu ar fi ca
zul ca surplusul existent să fie 
rațional distribuit unor școli 
mai puțin dotate. Poate așa, la
boratoarele de fizică și chimie 
ale școlii amintite vor dispune 
de mai multe locuri de activi
tate practică pentru elevi.

„Redistribuirea materialului 
didactic ne preocupă la scară 
județeană — ne spune tov. Bi- 
doaie Traian, inspector șef al 
inspectoratului județean Tulcea. 
Vom dirija plusurile de mate
riale didactice existente la une
le școli spre unitățile nou în
ființate. Dar nu e singura pro
blemă care ne preocupă în le
gătură cu deschiderea primului 
an de învățămîrit al școlii de 10 
ani. Ne-am străduit să acoperim 
in modul cel mai corespunzător

catedrele claselor a IX-a cu ca
dre calificate și vom organiza, 
la nivelul județului, între 1—15 
septembrie cursuri pe speciali
tăți cu profesorii numiți la cla
sele a IX-a. In general observ 
o mare preocupare din partea 
colectivelor din școli pentru 
deschiderea în bune condițiuni 
a noului an școlar“.

Vizitînd școlile din județul 
Tulcea și noi am remarcat a- 
ceastă preocupare. In ciuda 
unor greutăți obiective — ca 
numărul mare de cadre în curs 
de calificare, instabilitatea pe 
posturi a altora — sîntem con
vinși bă sarcina realizării învă- 
țămîntului obligatoriu de 10 ani 
va fi dusă la bun sfîrșit.

„Una din problemele care a 
preocupat organizațiile U.T.C. 
din școli a fost popularizarea 
școlii de 10 ani — ne spunea 
tov. Rizea Nicolae, secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
U.T.C. Ca să asigurăm sarcina 
de școlarizare, organizațiile 
U.T.C. au organizat discuții cu 
elevii, au creat nuclee organiza
torice care să atragă tinerii ne- 
cuprinși în alte forme de învă- 
țămint în școala de 10 ani an- 
trenindu-i, totodată in acțiunea I 
de reparare și sortare a mate
rialului didactic...“

Am plecat din județul Tulcea 
cu sentimentuT că trecerea la 
școala generală obligatorie de 
10 ani se pregătește aici cu 
toată grija și spiritul de răs
pundere din partea factorilor 
răspunzători de realizarea unei 
asemenea sarcini.

tuind un colectiv închegat ra-i 
pid, din mers, în mai puțin da 
doi ani, la ritmurile acestui 
cincinal, ritmuri de pregătire și 
realizare a accelerărilor pro
puse de Directivele celui de-al 
X-lea Congres al partidului. Un 
colectiv din mijlocul căruia, la 
întrebarea pusă într-o anchetă 
fulger unui număr de 20 de oa
meni (ingineri, tehnicieni, mun
citori, funcționari, ucenici) i 
„Care este principala realizare 
a uzinei dvs. de la înființare și 
pînă în prezent ?“ am primit 
unul și același răspuns : „Fap
tul că, încă din prima lună de 
existență, în ciuda lipsei de ex
periență șl a tuturor celorlalte 
greutăți, ne-am îndeplinit, în 
mod ritmic planul de producție 
la toți indicii".

ATENȚIE: SE PREDA 
O ȘTAFETA I

Realitate majoră a procesului 
intensiv de modernizare a trans
porturilor din țara noastră, pe 
drumurile de fier ale României 
circulă în prezent 550 de loco
motive Diesel și electrice, O 
„herghelie“ a forței de tracțiune 
fără abur însumînd circa 
I 155 000 de cai putere. Cărora, 
potrivit prevederilor cuprinse în 
Directivele celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, li se vor adăuga an de 
an alte milioane, ajungîndu-se 
în 1975 la o producție anuală de 
280—300 de locomotive Diesel și 
electrice. Potrivit acelorași pre
vederi, în 1975, tracțiunea Die
sel și electrică va reprezenta 
circa 95 la sută din totalul tra- 
ticului feroviar din țara noas
tră.

Vom asista, deci, în domeniul 
transporturilor, la efectuarea 
unei mutații de importanță isto
rică pentru profilul industrial al 
României socialiste. Bătrîna 
tracțiune cu aburi se pregătește 
să predea ștafeta modernei trac
țiuni acționate de volți. Vechile 
fabrici de locomotive gîfîitoare 
vor preda în întregime schim
bul uzinelor electrotehnice. La 
fel și cele destinate întreținerii 
parcurilor respective. La modul 
simbolic, cazangeriile tradițio
nale ale eroicei „Grivițe roșii“ 
se pregătesc să treacă sarcina 
pe umerii „policlinicienilor“ de 
la U.R.L.D.E.

Se predă o ștafetă industria
lă ! Interferate cu tradițiile 
străvechi ale „Griviței roșii“ 
sau Ni colinei, cu cele de la „E- 
lectroputcre“ — acestea cimen
tate în pas cu evoluția socialis
mului în patria noastră — tra
dițiile noi de la U.R.L.D.E., în- 
semnînd tinerețe a elanurilor și 
maturitate tehnică, disciplină se
veră și îndrăzneală „dirijată", 
luciditate și dăruire, alcătuiesc 
o' realitate a industriei contem
porane românești, bogată în 
sensuri definitorii, ilustrativă 
pentru realitățile de viitor în
scrise cu precizie în înaltele do
cumente de partid ale acestei 
veri incandescente.

Y
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Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

Scrisoarea Plenarei Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor

(Urmare din pag I)

manifestare a dragostei ne
țărmurite și atașamentului în
tregului popor față de partid, 
față de politica sa, a hotăririi 
de a înălța pe noi trepte de 
civilizație și progres România 
socialistă.

Strîns uniți sub gloriosul 
steag de luptă al partidului, 
membrii sindicatelor aprobă 
din inimă politica P.C.R. în
chinată fericirii celor ce mun
cesc și nu cunosc năzuință 
mai fierbinte decît aceea de a 
transpune în viață țelurile a- 
cestei politici consacrate pro
gresului economic, înfloririi 
științei și culturii românești, 
ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, afir
mării plenare a personalității 
umane în climatul democra
ției socialiste, pentru înflori
rea patriei noastre.

Consiliul Central, în nume
le celor peste 4 600 000 de 
membri ai sindicatelor, expri
mă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
stima sa profundă, adeziu
nea deplină și totală sa
tisfacție pentru eforturile ce 
Ie depune in vederea întăririi 
și dezvoltării prieteniei cu 
toate țările socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru întări
rea prieteniei și colaborării cu 
toate țările și popoarele, pe 
baza principiilor sacro ale res
pectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
m drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului

reciproc, pentru menținerea Și 
consolidarea păcii in lume.

Asigurăm Comitetul Central 
in frunte cu dumneavoastră, 
scumpo tovarășe Ceaușescu, 
că sindicatele, folosind capa
citatea lor de organizare și 
mobilizare a maselor, largile 
atribuții pe care le au in via
ța socială a țării, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru 
a-și aduce întreaga contribu
ție la obținerea de noi succe
se In îndeplinirea planului de 
stat, pentru accelerarea rit
mului de realizare a sarcinilor 
economice, pentru creșterea

continuă a productivității mun
cii, îmbunătățirea întregii acti
vități în industrie, construcții 
și agricultură, pentru dezvol
tarea științei și culturii.

Hotărîrea nestrămutată a 
organelor și organizațiilor sin
dicale, a tuturor membrilor 
sindicatelor noastre este de a 
întîmpina Congresul al X-Iea 
al Partidului Comunist Ro
mân și cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist cu tot mai mari 
izbînzi pe calea făuririi viito
rului luminos al națiunii noas
tre, al înfloririi României so
cialiste.

(Urmare din pag. I) 
treaga viață a țării, bat pu
ternic in ființa satului nos
tru. Bat prin vocile energice 
ale tractoarelor ce supun 
cîmp ui și mersul vremii 
după un orar al recoltelor 
bine stabilit in laboratoarele 
inginerilor și ale cercetăto
rilor agronomi; bat prin fi
rele electrice, care aprind 
seara constelații noi pe uli
țele satului și-n casele oa
menilor ; bat prin antenele 
televizoarelor și radiourilor, 
prin gospodăriile armonioa
se ridicate in vatra satului 1 
prin școlile, prin dispensa
rele, prin căminele culturale 
care pun accente noi de mo
dernitate și civilizație intr-o 
zonă uman-geografică în 
care schimbările nu se pe
treceau cu deceniile. Dar 
acești ani mai bat tot atit de 
puternic in sufletul satului, 
in acel univers de ginduri 
și sentimente care ii carac
terizează din ce In ce mai 
mult, care ii dă personalita
te, care ii plasează pe coor
donate noi în contextul civi
lizației moderne. Ritmul tră-

SATUL

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialisto România, a trimis lui RICHARD 
M. NIXON, Președintele Statelor Unite ale Americii, o telegramă 
în care se spune :

în numele Consiliului da Stat, al poporului român șl al meu 
personal, am plăcerea de a vă adresa dumneavoastră și poporului 
american, cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Am«- 
ricii, felicitări cordiale și cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că rela
țiile dintre țările noastre se vor dezvolta în interesul ambelor 
popoare, al păcii și cooperării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Domnului GUSTAV 
HEINEMANN, Președintele Republicii Federale a Germaniei, 
o telegramă în care se spune :

Cu ocazia instalării dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Federale a Germaniei, vă adresez, Excelență, felicitări 
cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Plenara Consiliului
Central al U.G.S.R.

(Urmare din pag I)

La primul punct al ordine! 
de zi, a luat cuvintul tovară
șul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
care a făcut o amplă expunere 
In legătură cu Tezele C.C. al 
P.C.R. și proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea al 
Partidului și sarcinile care re
vin sindicatelor in lumina a- 
cestor documente.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul numeroși vorbi
tori care au subliniat însemnă
tatea Documentelor elaborate 
de Comitetul Central al Parti
dului și au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătăți
rea activității, de viitor.

într-o atmosferă de caldă 
însuflețire, Plenara a adoptat 
textul unei scrisori adresate 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Rcmfln, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU.

Lucrările plenarei continuă.

MECANICA APUCATĂ
(Urmare din pag. I)

gărelor, roților dințate și a alto* 
brgane de mașini, confecționate 
Idin materiale plastice, cu consi
derarea efectului izolant al ma
terialului și a influenței bisulfurii 
Ide molibden și a grafitului ca a- 
pausuri de ameliorare.

Trecînd la mecanica solidelor, 
aș sublinia, ca o expresie a con
secventei orientări a cercetărilor 
spre problemele practice, abor
darea unor subiecte privind vi
brațiile corpurilor principalelor 
tipuri de nave construite in țară, 
ceea ce a dus la elaborarea unor 
metode raționale pentru dimen
sionarea acestora.

în legătură directă cu realiza
rea unor lucrări importante, de 
anvergură, cum sînt consolidarea 
ansamblului de poduri Fetești- 
Cemavodă proiectarea noului 
pod peste Dunăre de la Vadul 
Oii și altele, au fost efectuate de 
asemenea, cercetări speciale.

în cursul cercetărilor privind 
Comportarea structurilor, prin 
folosirea materialelor cromoplas- 
tice, s-a obținut un material nou, 
cu proprietăți mecanice speciale, 
care permite urmărirea vizuală a 
zonelor cu deformați! plastice 
din modelele experimentale.

Această enumerare, desigur in
completă, poate da, credem, o 
imagine grăitoare asupra stadiu
lui actual al științelor mecanice 
din țara noastră, domeniu care 
dispune — ca urmare a condi
țiilor materiale generoase oferi
te în anii socialismului — de un 
numeros detașament de cercetă
tori, cuprinși într-o vastă rețea de 
institute, unități și colective de 
cercetare. Așa cum rezultă din 
exemplele de mai sus, cercetările 
efectuate în ultimii ani acoperă 
principalele direcții actuale ale 
științelor mecanice, o bună par
te din problemele majore ale 
cercetării de mecanică aplicată 
fiind legate direct de progresul 
tehnic și industrial al țării noas
tre și exprimîndu-se prin realizări 
tot mai înalte în tehnică și in
dustrie. Este suficient să amin
tesc în acest sens — continuînd 
lista exemplelor — marile con
strucții hidro-energetice de la 
Bicaz și Argeș, care sintetizează 
o serie de interesante soluții ro
mânești, succesele repurtate în 
proiectarea si realizarea de ma
șini unelte de diverse tipuri, a 
instalațiilor de forai și a altor e- 
chipamente pentru industria ex
tracției petrolului, a tractoarelor, 
mașinilor agricole și autovehicu
lelor, a unor utilaje și instalații 
complete pentru industria chimi
că. toate acestea evidențiindu-se 
prin performante tehnice ridica
te, apreciate astăzi pe toate me
ridianele globului.

Dincolo de succesele dobîndite, 
avem încă multe de făcut pentru 
asigurarea unei legături cît mar 
strînse între producție și activita
tea de cercetare, pentru orienta
rea investigațiilor noastre spre 
problemele ridicate de actualul 
stadiu de dezvoltare a economiei 
naționale, de perspectivele ei. 
Sarcini deosebite revin, în acest 
sens, deopotrivă, cercetătorilor, 
cadrelor didactice, proiectanților 
și inginerilor din industrie, fac
tori prin a căror colaborare lar
gă se poate asigura creșterea efi
cienței activității de cercetare, o- 
rientarea acesteia spre obiective
le stringente ale producției,

Pentru noi toți, cei care acti
văm pe tărîmul științei, sînt deo
sebit de stimulatoare cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R.,: „Astăzi, cînd sîntem 
martorii celui mai uriaș progres 
al științei, care schimbă in mod 
radical nenumărate concepții, 
care creează orizonturi noi, ne
bănuite, a nu cerceta, a nu te 
strădui să duci mai departe cu
noașterea. a nu te pune in servi
ciul progresului material și spi
ritual, înseamnă a te condamna 
la cele mai grave rămîneri în 
urmă. De aceea, trebuie să facem 
totul pentru a stăpîni ceea ce 
știința a creat mai bun, de aceea 
oamenii noștri de știință trebuie 
să fie creatori, să contribuie la 
progresul general al științei".

Proiectul de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971—• 
1975 și documentul privind li
niile directoare ale dezvoltării e- 
conomiei naționale pe perioada 
1976—1980, sintetizînd cu o deo
sebită forță și precizie științifică 
experiența unui glorios sfert de 
secol, — și deducînd, pe același 
solid fundament științific, liniile 
de perspectivă spre viitor — sta
bilesc pentru cercetarea științifi
că, ca și pentru toate celelalte 
sectoare de activitate, sarcini de

(Urmare din pag. I)

are dezvoltarea sectorului zoo
tehnic în economia statului nos
tru. Și dacă vreți să știți, des
pre munca mea există un singur 
fragment, dar atît de sintetic 
îneît pot spune că reprezintă și 
sintetizarea planului meu de 
acțiune, întreaga mea activitate, 
ce o Voi desfășura în viitorii 
cinci ani. Voi face referiri con
crete : din averea obștească a 
cooperativei noastre care se 
ridică la peste 30 de milioane 
lei, sectorul zootehnic reprezin
tă aproape 6 milioane lei, cu 
toate acestea, zootehnia nu 
este firesc reprezentată în ra
port de suprafața agricolă și 
ținînd cont de posibilitățile și 
resursele noastre agricole. Aici, 
Directivele spun clar (s-a oprit, 
a scos din scurta de piele un 
carnet, și a dat citire celor 
scrise) : „Producția animalieră 
va spori în cincinal cu 40—50 
Ia sută ; efectivele de animale 
vor ajunge în 1975 lă 800—850 de 
mii de bovine, 2,5—2,6 milioane 
de porcine și 1,5—1,6 milioane 
de ovine". In marile cifre de 
ordinul milioanelor se vor în
suma și „miile“ noastre, o păr
ticică solidă șl unitară“.

Sfatul satului s-a prelungit 
pînă seara tîrziu. Fiecare coo
perator înscris la cuvînt a 
dezbătut într-un spirit de înal
tă responsabilitate patriotică 
Tezele și proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea. Vor
bele lor au reflectat pregnant 
adeziunea deplină a comuniști
lor, a tuturora față de politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, hotărîrea lor 
fermă de a-și spori contribuția 
la intensificarea producției a- 
gricole în cadrul unității Șl, pe 
această cale să participe cu toa
te eforturile la înfăptuirea 
obiectivelor majore pe care

Joi la amiază a sosit în Capi
tală grupul de specialiști sovie
tici condus de E. N. Zaițevț se
cretarul părții sovietice în Co
misia interguvemamentală ro- 
mâno-sovietică de oolaborare e- 
conomică, pentru a participa la 
lucrările pregătitoare ale sesiunii 
a treia a comisiei, care se va în
truni la București, începînd cu 
data de 8 iulie a.c.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Radu Constantlnescu, 
vicepreședinte ăl Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
Olimpiu Radu, secretarul părții 
române pentru comisia lntergu- 
vemamentală româno-sovietică ■ 
de colaborare economică, de re
prezentanți ai unor ministere și 
alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți reprezentanți ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

și științifice între Republica So
cialistă România și Republica 
India, pe perioada 3 iulie 1909 
—, 1 aprilie 1971.

Joi dimineața a părăsit Capita
la directorul general adjunct al 
Oficiului Națiunilor Unite de la 
Geneva, Georges Palthey, care a 
făcut o vizită în țara noastră la 
invitația Ministerului Afacerilor 
Externe.

Pe aeroportul Bănoasa, oaspe
tele a fost salutat de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe și de funcționari 
superiori din minister.

Conf. univ. Alexandru Nicus 
lescu, de la Universitatea din 
București, a fost ales vicepre
ședinte al Societății de lingvistică 
italiană de la Roma.

Ambasadorul Republicii India 
la București, Shri S. Than, a o- 
ferit joi seara, în saloanele am
basadei, o recepție cu prilejul 
prezenței în țara noastră a mi
nistrului de stat în Ministerul E- 

dinducației și al Tineretului 
India, Bhakt Darshan.

o primordială însemnătate. „î” 
condițiile revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane — se arată 
în proiectul de Directive — dez
voltarea economiei depinde într-o 
măsură tot mai mare de ridicarea 
potențialului științific și tehnolo
gic, de capacitatea de a introdu
ce,. în practica economică și so
cială cuceririle științei și tehnicii".

în ansamblul măsurilor preco
nizate, în aceste documente de 
importantă istorică, pentru dez
voltarea cercetării, științifice, ac
tivitatea în domeniul științeloi 
tehnice — domeniu care cuprin
de, printre altele, și științele me
canice — ocupă un loc central, 
fapt care ne creează răspunderi 
și obligații sporite. Cu experiența 
cucerită, și mai ales, prin încor
darea tuturor eforturilor, pentru 
depășirea stadiilor atinse și per
fecționarea continuă a activității 
noastre — la nivelul de exigență 
și răspundere pe care ni-1 pun 
în față documentele pentru Con
gresul al X-lea al partidului — 
cercetătorii noștri, în mare parte 
tineri, vor izbuti să ducă mal de
parte succesele școlii noastre de 
mecanică aplicată, acest cîmp al 
prospecțiilor științifice intensive, 
în care noul trebuie să se afirme 
permanent și pregnant.

MANIFESTĂ
partidul, prin mărețul zău 
program pe care astăzi îl ex
pune dezbaterii poporului, le 
pune In fața agriculturii.

— „în toate găsim răspuns 
și o cale bună de urmat, citind 
Tezele și Directivele, spunea 
ION RĂDUNA, președintele co
operativei din Dridu. Documen
tele partidului nostru ne inspiră 
și ne mobilizează. De ce? 
Fiindcă . sînt proiecte care 
se hotărăsc' împreună cu noi și 
în slujba noastră și ,le vom în
deplini așa cum se cuvine. Da
că acum, în 1969, obținem o me
die la hectar de 2 400 kg grîu, 
folosind condițiile de irigare 
oferite de apa Ialomiței, pe lîngă 
cele 1 000 de ha, alte o mie, fo
losind fertilizarea și lucrările 
optime — producția cooperativei 
noastre în 1975 va 'fi. de peste 
3 700 kg grîu la hectar. Ați vă
zut că pe solele de la Moldo- 
vița ale brigăzii a III-a, unde 
am fertilizat și Irigat și am în
treținut cultura cu ■ lucrări te
meinic efectuate — recolta din 
1975 p vom avea chiar în vara 
aceasta ! Vom primi, în- cincina
lul acesta, așa Cum se specifică 
în proiectul de Directive, din 
partea industriei chimice, 
190 kg de îngrășăminte la hec
tar. Noi, cei-din agricultură, a- 
vem datoria șă obținem recolte 
mari răsplătind astfel și efortul 
celor djn industrie. Am avut o 
iarnă gr&a,. o primăvară capri
cioasă. Cu toate acestea dispu
nem de o forță mecanică sufi
cientă : 50 de . tractoare, 30 de 
combine,, și o mie brațe de mun
că care ne vor asigura un timp 
optim, pentru a desfășura cam
pania în bune. cpndițiuni. Tre
buie să avem grijă de silozul în 
care vom depozita recolta, să 
refacem acoperișul străpuns de 
ploile iernii, și de mîine chiar 
să dăm sectorului legumicol în
că o mașină pentru transportul 
legumelor ,1a piață“.

Dezbaterea Tezelor și proiec
tului de Directive, cu, înaltul 
lor conținut de idei a fost un 
prilej pentru toți membrii coo
peratori, de a face- un bilanț și

irllor cred cS este unitatea 
de măsură a acestei civiliza
ții. Și dacă ani de zile sațul 
a așteptat într-un fel de 
somn al timpului, zguduit 
doar din vreme în vreme de 
mari seisme sociale, anii 
noștri, anii socialismului, au 
reușit să-l scoată pe deplin 
din acest somn, să-1 facă să 
simtă, să trăiască și să gîn- 
dească intens, la o ținută 
elevată, apropiindu-1 tot mai 
mult de oraș. în fond proble
matica pe care o are de re
zolvat, să zicem, un briga
dier de cîmp, într-o coope
rativă agricolă de producție, 
exercițiul intelectual nece
sar pentru punerea la punct 
a muncii in sectorul care îi 
revine, nu este cu nimic mai 
prejos decit acela al unui 
maistru pe un șantier, in
tr-o fabrică sau Intr-o uzi
nă. Această problematică 
nouă, specifică vieții moder
ne, solicitînd tot mai mult 
calificarea continuă, gindi- 
rea, ingeniozitatea, fantezia 
creatoare, dinamizează su
fletul satului nostru, nl-1 
apropie ritmurilor moderne 
necesare.

Iată de ce, citind expune
rea lapidară din proiectul 
de Directive al Congresului 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român, In care se spu
ne că „In anii 1971—1975 se 
vor lua măsuri ca producția 
globală agricolă să crească 
cu 28—31 la sută față de me
dia anilor 1966—1970“, pe 
lîngă sporul de produse pro- 
priu-zis, care se va reflecta 
în toată viața economică a 
țării, eu m-am gîndit și la 
sporul de dinamism care 
va interveni In viața afecti
vă și spirituală a satului 
nostru. Pentru realizarea 
acestui spor global de pro
ducție agricolă, oamenii vor 
avea de rezolvat complicate 
și pasionante probleme de 
irigație, de chimizare și me
canizare a agriculturii, de 
legumicultură și zootehnie, 
de pomicultură și organiza
rea producției etc. Sporul de 
dinamism sufletesc ce va 
interveni astfel in viața sa
tului nostru va fi direct pro
porțional cu sporul produc
ției materiale. Și, in efortul 
general șl captivant pe care-I 
depunem cu toții pentru edi
ficarea deplină a societății 
socialiste, ni se pare că a- 
cesta este un lucru la fel de 
important.

Joi seara s-a înapoiat în Capi- ționale, oare a făcut o vizită în 
lă delegația Marii Adunări Na- Marea Brltanle> k

lamentului Britanic.

tală delegația Marii Adunări — 
A ționale condusă de Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări Na-

o
o

• La Kothen s-a disputat 
întîlnirea internațională da 
box dintre echipa Chemia 
Halle și formația Electropu- 
tere Craîova. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul da 
14—0. în cel mai spectaculos 
meci, Goanță l-a învins Ia 
puncte pe Dalmann. Hubert 
l-a făcut ko în rundul trei 
pe Panduru (cat grea).

• La Koprivnlca a conti
nuat turneul internațional 
feminin de handbal. Echipa 
României a întîlnit formația

Mi-La 3 iulie s-a semnat la 
nlsterul Afacerilor Externe un 
Program de schimburi culturale

Seara culturală organizată joi 
de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
la Casa de cultură a institutului, 
a fost dedicată Republicii Vene-i 
zuela, cu prilejul sărbătorii na« 
ționale a acestei țări.

După cuvîntul de deschidem 
rostit de Costică Alecu, vicepren 
ședințe al I.R.R.C.S., Ovidifli 
Drugă, de la Televiziunea ro« 
mână, a împărtășit impresii din« 
tr-o recentă călătorie în VeneztM 
ela. în continuare • fort prezen* 
tat un film documentar deepr* 
Venezuela. i

MERODIAN
Poloniei pe care a învins-o 
cu «corul de 19—5 (9—3). Cea 
mai eficace jucătoare a fost 
Soos care a marcat 8 goluri.

★
Competiția internațională 

masculină de handbal dotată 
cu „Trofeul Tașmajdan“ s-a 
încheiat cu victoria selecțio
natei U.R.S.S. care a totali
zat 7 puncte. Pe locurile ur-

mătoare s-a clasat Iugoslav 
via — B puncte, Ungaria -• 
3 puncte, Japonia — 3 punea 
te, România — 2 puncte.

• La ! august va avea iod 
competiția internațională feî 
mlnlnă da baschet „Cupaf 
Mării Negre“, care se va des» 
fășura la Mamaia. La această 
competiție vor participa e* 
chlpele Cehoslovaciei, Polo
niei, României și orașului 
Leningrad.

VID ÎN „ANTICAMERA«
NAȚIONALEI» DE FOTBAL

A Asistăm, de mai multă vreme, 
w poate de ani de zile, la perpe

tuarea unor inconsecvențe și

•
 nereguli în „laboratorul“ echi
pei reprezentative de tineret. 
Această concepție lipsită de 

-n, unitate, de consecvență și per- 
W spectivă care a guvernat de o 
bună perioadă munca de selec
ție, formare și pregătire a 

A team-ului tinerilor fotbaliști, a 
™ avut în mod fireso urmări ne

gative. Evoluțiile, în compania

•
 unor echipe mai mult sau mai 
puțin redutabile, aproape în

Sigur, improvizația, își are efec
tele ei. Niciodată, o formație 
hibridă, cu jucători luați la în- 
tîmplare nu va obține rezultate 
de valoare fie ea alcătuită chiar 
din vedete de super-clasă. Jo
cul presupune o concepție, o 
idee. Dar ce poate să iasă cînd 
fiecare joacă ce știe și cum 
poate ? Cînd nu există o baghe
tă, un dirijor ? Cînd nu e în
vățată bine partitura 7 Cînd 
nu-s deprinderile — ca urmare 
a actului repetării infinite — 
formate ? Exact aceste calități.

militează, buni Instructori șl 
pedagogi, cărora să le ofere 
condiții bune de muncă, să le 
pretindă totul și pe care să-i 
tragă la răspundere. în acest 
context, indiferent că la cîrma 
echipei de tineret există un an
trenor cu sarcini speciale — 
deși nu văd de ce nu se ocupă 
și de tineret comisia de selec
ție ? — antrenorii Angelo Nicu- 
lescu și Emmerich Vogi ar tre
bui să-și asume răspunderi mal 
mari și, în consecință, 'să se 
afle, efectiv, mal mult Intre

o analiză a perspectivelor — ce 
vor apărea în activitatea lor 
viitoare. In acest sens, subli
niind însemnătatea excepțională 
a documentelor, ION NEDEL- 
CU, secretarul comitetului co
munal al U.T.C., mărturisea ca
pacitatea mobilizatoare, valoarea 
teoretică și practică a tuturor 
documentelor partidului nostru. 
Dacă sîntem martori la propria 
noastră dezvoltare, sîntem în a- 
celași timp și făuritorii ei. Ti
neretul comunei noastre, se in
tegrează organic prin, partici
parea de zi cu zi, la activitățile 
obștești. In planul economic al 
cooperativei noastre, capitolul 
irigații, a fost preluat total de 
către tineret. Cele 30 de moto- 
pompe sînt manevrate și diri
jate de către tinerii motopom- 
piști, școlarizați cu un an în

totalitate necorespunzătoare, e- 
• șecurile în lanț — comportarea

lamentabilă în ediția de 
nul trecut de la

_ (Grecia) a - • • -
@ ce“, înecul

centa ediție desfășurată la Sibiu 
și București, deci acasă, (0—4 

A cu echipa Greciei), dar lista ar 
™ fi prea lungă să înșirăm toate 

înfrîngerile, însuși nivelul teh- 
• nico-tactio oarecare al echipei

de tineret, stau drept argumen
te care pledează că acestei for- 

— mâții nici Federația, nici 
V C.N.E.F.S., nici cluburile șl an

trenorii numiți la cîrma ei, nu 
i-au acordat atenția vital nece- 

A sară. Dacă ne gîndim numai Ia 
w faptul că echipa de tineret re

prezintă „anticamera" naționa- 
• lei, exceptînd performanța, vic

toria pe care trebuie să le do- 
bîndească în intîlnirile interna- 

_ ționale și totuși sintem îndrep- 
țp tățiți să afirmăm, fără nici o re

ticență, că este o mare greșeală 
și că multe prierderi se pot do- A vedi în viitor irecuperabile. Și 

w ar fi păcat. Păcat, pentru că 
soccerul nostru s-a înscris, cu 

• ultimele rezultate, pe traiecto
ria unei ascensiuni în Ierarhia 
valorilor internaționale.

_ Ia să ne gîndim din cina est» O formată, la ora actuală, prima 
reprezentativă a țării ? In cea 
mai mare parte din foștii com- A ponenți, cu 2—3 ani în urmă, 
ai echipei de tineret: Gornea, 
Răducanu, Boc, Dinu, Radu 

• Nunweiller, Lucescu, Domide,
Anca, Dembrovschl... Dacă s-ar 
pune acum problema unui pro- 

• ces de reîntinerire a naționalei,
Ce s-ar întîmplă ? Ce ar oferi 
„anticamera“, „laboratorul“ ti- 
neretului ? Care este fotbalistul 
tînăr ce-1 poate înlocui, în orice 
clipă, cu brio pe Dan Coe ? 
Iată, așadar, că lucrurile nu par 

A simple deloc. Ele se înlănțuie, 
™ se condiționează reciproc.

Ce trebuie să fie, de fapt, o 
• echipă reprezentativă de tine

ret ? Din ce fel de jucători tre
buie să se constituie ? Ce țeluri, 

• ce obiective își asumă team-ul
juventist ? Iată cîteva întrebări 
la care pînă acum, nici Fede- 

• rația (nu Federația în" plenul ei
și nu acum, de curînd — boala 
este mai veche — ci acei factori 
responsabili ai forului de spe-

! a-
Salonia 

balcani- 
la re-

CE CONCEPȚIE STĂ LA 
BAZA REPREZENTATIVEI 

DE TINERET A ȚĂRII?

urmă. De pe cele o mie de hec- A cialitate care răspund de aceste 
tare irigate, brigada de tineret, ” probleme), nici antrenorii (co-

Steaua (Ștefănescu șl Cristache 
nici n-au jucat în Finala Cupei) 
Dinamo, „U“ Cluj etc. Situația 
pare și mai ilariantă cînd ne 
gîndim că fotbaliștii clujeni 
s-au scuzat pe motiv de exa
mene ca să aflăm că o parte din 
ei își petrec vremea prin cîr« 
ciumi, provoacă scandaluri pu« 
blice, se dedau la acte insolente. 
Tată de ce credem că prezența 
la pregătire în lotul de tineret 
a fotbalistului de la oricare club 
trebuie să preocupe în egală 
măsură și antrenorii, conduce
rea cluburilor. Nerespectarea 
punctualității la programul da 
pregătire la lot — la antrena
mentele de la Sibiu, cei mal 
mulți au venit cu 2—3 zile în- 
tîrziere — este inadmisibilă. 
Apoi, trebuie vegheat ce se 
întîmplă la pregătiri. Sîn
tem în posesia unor date 
care atestă că nici In aceste pe
rioade nu se duce o viață spor
tivă după rigorile și principiile 
cele mai sănătoase. După cum 
realitatea ne oferă probe de 
lipsă de hotărîre, de decizie, în 
sancționarea abaterilor, acte
lor de indisciplină. Derogările, 
iertările, revenirile nu duc la 
nimio bun, nu concură la salu
brizarea climatului de sporti
vitate, la întărirea ideii de res
ponsabilitate socială. Dumitru 
este doar un exemplu în acest 
sens. Evoluția lui, duminică, pe 
Republicii, a fost penibilă. Mai 
există și un alt pericol | cel al 
vedetismului pretimpuriu, fe
nomen molipsitor, dar extrem 
de păgubitor. Lupulescu, Dumi
tru, și alții ca ei, bat la porțile 
naționalei : cum își închipuia 
că vor îndeplini sufragiile spe
cialiștilor, ale publicului în 
urma unor asemenea evoluții ? 
Unde își pot el asigura cel mal 
bine mandatul promovării în 
„națională" decît la 
tineret ?

Toate acestea nu 
motive de meditație 
canța fotbalistică ;___ ____
deziderate de la care ar trebui 
să pornească viitoarele măsuri 
ale Federației spre satisfacția 
iubitorilor fotbalului.

tinerii fotbaliști. Aid, între el, 
se află cei de care vor avea ne
voie, cei care preiau ștafeta de 
la „seniori“.

In același timp vor trebui re
glementate obligațiile cluburi
lor în direcția pregătirii fotba
liștilor tineri, a conduitei lor, 
obligații, pe care dacă acești an
trenori nu le îndeplinesc să fie 
trași serios la răspundere, chiar 
sancționați și penalizați. Lucru
rile nu trebuie lăsate la bună
voința, la înțelegerea unor an
trenori sau conducători de club 
mai mult sau mal puțin recep
tivi la necesitatea de a repre
zenta fotbalul nostru la nivel 
național într-un mod cît mal 
prestigios si onorabil. Aici e 
nevoie să funcționeze mai mult 
principiul echității. Dacă U.T.A., 
a dat trei fotbaliști tineri (Do- 
mlde, Florin Dumitrescu, Bro- 
șovschi) de ce nu au manifestat 
aceeași înțelegere cluburile

aceste atribute, nu le are echipa 
noastră de tineret. Și nici n-ar 
fi posibil să realizăm o echipă 
în condițiile în care, antrenorul 
ei principal, Dincă Schileru, 
vine în ședința biroului federal 
și doar cu 3 săptămîni înaintea 
celei mai importante competiții 
oficiale rezervate echipelor de 
tineret propune programul de 
pregătire. Ba, mai mult, in acea 
ședință propune nu un singur 
lot, omogen, cum ar fi fost nor
mal, ci — auziți ? — trei loturi: 
cu studențl, fără studențl șl un 
altul cu titulari U.E.F.A. Deci 
cu 3 săptămîni înainte, antreno
rul nu știa pe cine contează I 
Cum e posibil, zicem, să reali
zăm un team juventist reduta
bil cînd la conducerea tehnică 
a echipei se perindă mereu alți 
și alți antrenori cu alte metode, 
cu alte concepții etc.: Nuțescu, 
Teodorescu, Mărdărăscu, Din
că Schileru, Drăgușin ?

Problema care se pune este 
aceasta : ce se va întimpla 
de-aici incolo cu reprezentativa 
de tineret a țării ? Va merge 
pe vechiul drum sau se va pro
duce un proces de reconside
rare ?

în ce ne privește, optăm pen
tru a doua alternativă. Sîntem 
de părere că în reprezentativa 
de tineret să figureze, indife
rent de apartenența de club sau 
divizie, cei mai talentați tineri 
jucători ai țârii sub 23 de ani 
care au perspectivă internațio
nală, adică aceia care mai de
vreme sau mai tirziu, în funcție 
de necesitățile și imperativele 
unei perioade, trebuie să pro
moveze în prima reprezentati
vă sau să aducă servicii tempo
rare acesteia. Cu alte cuvinte 
să facă mare performanță. A- 
cești tineri să fie menținuți în 
lot un an, doi, cît e nevoie, 
echipa să-și formeze un nucleu 
de bază și în funcție de calită
țile fizice, tactice, moral-voliti- 
ve ale acestora, să se imprime 
un stil de joc propriu echipei de 
tineret.

Pentru aceasta e necesar ca 
Federația — și nu numai ea — 
să procedeze la revizuirea con
cepției despre ceea ce trebuie 
să fie echipa de tineret și des
pre obiectivele ei și să adopte 
măsuri corespunzătoare. E în 
măsură să facă aceasta, a dove
dit capacitate și competență în 
stabilizarea unor organisme ale 
ei, în adoptarea unor hotărîri 
privind regulamentul propriu 
de funcționare, statutul jucăto
rilor, transferurile, alcătuirea și 
pregătirea echipei naționale, 
în funcție de cerințele și scopu
rile pe care ie urmărește tre
buie să Încredințeze activitatea 
echipei unor specialiști capabili, 
cu o tnaită calificare, dăruiți 
trup și suflet cauzei pentru care

echipa de

sînt numai 
pentru va- 

sînt cîteva

VASILE CÄBULEA

LA MUNTE, IN EXCURSII 
ÎN ZILE RĂCOROASE

PflLflVeRt

JZWHSTÈ 
VÈSTE

misia de selecție) nici cluburile 
• n-au dat un răspuns exact. Alt

fel nu se explică situația pre
cară, a naționalei de tineret ? 
în ce sens precară ? Pur și sim- 

@ piu, de o bună bucată de vre
me, noi nu mai avem o selec
ționată de tineret cit de cît sta- 

• bilă. Formula ei variază de la
meci la meci, de la competiție 
la competiție. E o fluctuație și 
un dute-vino de jucători ca pe 
un șantier în organizare. Nu 
există criterii ferme de alcă
tuire : vîrstă, calități tehnice și 
fizice, perspectivă, formă spor
tivă etc. Se pare că unicul cri
teriu este : cine vrea și cine 
poate joacă și la tineret. Echipa 
noastră n-are o idee tactică, un 
stil de joc propriu ca alte for
mații. Nici nu e cu putință dacă 
ne gîndim că ea este încropită, 
doar cu cîteva zile înainte de , 
lin meci amical sau oficial, că 
sistemul de instruire și antre
namente n-are continuitate, că 
în lot nu este întronat un cli
mat de disciplină, că înșiși ju
cătorii privesc participarea lor 
la echipa de tineret, ca un act 
formal, o obligație de serviciu

va obține în vara aceasta 
plus de recoltă de 4—500 kg 
porumb la hectar. Folosind 
dialog al întrecerii, tinerii 
la legumicujtură au hotărît 
livreze zilnic piețelor cîte 
tonă de roșii. Nu numai la 
ceasta se rezumă activitatea 
noastră. Avem cinci școli, cu 
peste 1 000 de elevi, și 150 de 
cadre didactică, în majoritate 
tinere. In vara aceasta prin 
muncă patriotică, a fost re
novată baia populară, am con
tribuit cu muncă necălificată la 
lucrările noului cămin cultural A 
și vom amenaja 1 000 de metri w 
de trotuar, pavat cu dale de 
piatră. Urmează ca împreună cu A 
liceenii satului care au venit în™ 
vacanță să amenajăm solarele 
și rondurile cu flori de la cele a 
trei creșe de zi ale comunei. w

Prezent la această adunare 
populară de dezbatere, ILIE LE- a 
PADAT, membru în comitetul ™ 
județean de partid, prim-secre- 
tar al Comitetului județean II- —. 
fov șl U.T.C., . a subliniat în @ 
cuvîntul său, marea însemnăta
te pe care o prezintă pentru în- ___
tregul popor documentele Con- A dacă nu un canon, care, vrînd- 
gresului al X-lea. ™ nevrînd, trebuie să-l ispășească.
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Lucrările Comitetului

pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 3. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : După o pauză de șase 
săptămîni, lucrările Comitetului 
pentru dezarmare au fost reluate 
joi după-amiază la Palatul Na
țiunilor din Geneva. Pentru în- 
tîia oară, la masa tratativelor au 

’ luat loc ............. ~
Populare 
țări care 
mitet.

Șeful 
Koichiro 
unui mesaj al primului ministru 
Eisaku Sato, care, amintind că 
Constituția niponă prevede re
nunțarea la război, declară că 
delegația țării sale va depune 
toate eforturile pentru crearea 
unei lumi ferite de conflicte ar
mate, pentru dezarmare gene
rală și totală.

Șeful delegației mongole, Du- 
gersuren, și-a manifestat încre
derea în spiritul de cooperare al 
comitetului în scopul realizării 
securității internaționale și a pă
cii. El a subliniat interesul țării 
sale pentru problemele dezarmă
rii generale și totale, insistînd 
asupra importanței primei măsuri 
în acest sens : realizarea dezar
mării nucleare.

James • Leonard, șeful delega
ției americane, a dat citire unui 
mesaj al președintelui Nixon, 
care își exprimă speranța că vor 
continua discuțiile asupra proiec
telor de acord prezentate de 
U.R.S.S. și S.U.A. pentru demili-, 
tarizarea fundurilor marine. In 
ciuda diferențelor existente — 
subliniază președintele american 
•— se pot găsi puncte comune 
care să apropie momentul unui 
tratat realist și de natură a ga
ranta securitatea tuturor țărilor. 
Mesajul subliniază valoarea po
litică și practică a unui asemenea 
acord și apreciază că, prin bună
voința tuturor, el ar putea fi 
realizat încă în cursul actualei 
sesiuni. Referindu-se la studiul 
cu privire la interzicerea arme
lor chimice și bacteriologice, dat 
publicității de secretarul gene
ral al Națiunilor Unite, președin
tele american declară că delega
ția S.U.A. este gata să ia în 
discuție orice măsuri utile în 
acest domeniu.

Mesajul abordează apoi pro
blema interzicerii experiențelor 
nucleare subterane, declarînd că

delegațiile Republicii 
Mongole și Japoniei, 
au fost cooptate în co

delegației japoneze,
Asakai, a dat citire 1

delegația americană va continua 
să depună eforturi în vederea 
obținerii unor progrese în mer
sul tratativelor. De asemenea, 
președintele american anunță că 
Statele Unite sînt gata să în
ceapă negocieri cu guvernul 
U.R.S.S. în vederea limitării ar
melor strategice, în jurul datei 
de 31 iulie.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roscin, Iuînd apoi cuvîntul, a 
insistat asupra necesității ratifi
cării Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare. El a reco
mandat reluarea în dezbatere a 
problemelor interzicerii folosirii 
în scopuri militare a teritoriilor 
submarine, încetării experiențe
lor nucleare subterane, interzice
rii folosirii armelor nucleare și 
a armelor chimice și bacteriolo
gice, precum și a altor măsuri 
de dezarmare, în vederea pregă
tirii unor proiecte de acord care 
să poată fi înaintate Adunării 
Generale a O.N.U. Rcafirmînd 
punctul de vedere sovietic, cu 
privire la demilitarizarea totală a 
fundului mărilor și oceanelor, 
vorbitorul a propus să se gă
sească soluții în problema sferei 
de demilitarizare, a definirii zo
nei geologice a terenului, a stabi
lirii sistemului de control etc. 
Referindu-se la experiențele nu
cleare subterane, delegatul so
vietic a declarat că detectarea 
acestora este posibilă prin mij
loace naționale. El s-a pronun
țat apoi în favoarea interzicerii 
armelor nuclegre, a interzicerii 
totale și a scoaterii din arsenale
le naționale a armelor chimice 
și bacteriologice. Delegatul sovie
tic a împărtășit părerea unor 
membri ai Comitetului cu pri
vire la necesitatea de a se acce
lera tratativele.

Șeful delegației mexicane, 
Jorge Castaneda, s-a referit la 
Memorandumul guvernului său 
din 2 iunie asupra lărgirii com
ponenței Comitetului, subliniind 
necesitatea de a se respecta pro
cedura care a stat la baza creă
rii sale. El a făcut apoi cunos
cute măsurile adoptate în vede
rea intrării în vigoare a Trata
tului de la Tlataelolco de consti
tuire a zonei denuclearizate 
latino-americane.

Viitoarea ședință a Comitetu
lui va avea loc marți dimineața.

RHODESIA. Demonstrafie a studenților la Salisbury

Divergențe în Partidul

Socialist Italian
Miercuri după-amiază au început lucrările Plenarei Comi

tetului Central al Partidului Socialist Italian. Scopul actu
alei plenare este reluarea dezbaterii în vederea realizării 
unei noi majorități omogene care să conducă activitatea de 
viitor a partidului.

în capitala Italiei nu se face 
un secret că de rezultatele a- 

, cestei , plenare depinde soarta 
actualei coaliții guvernamen
tale de centru- stînga. Deschi- 

' derea lucrărilor a fost făcută 
de președintele P.S.I., Pietro 
Nenni, care a lansat un apel 

■ ia unitate.
Actuala criză din rîndul 

P.S.I a apărut imediat după 
Congresul de unificare al P.S.I. 
cu P.S.D.I. din octombrie 1966. 
în perioada care a urmat Con
gresului, după multe tratative 
epuizante’ s-a reușit în cele din 
urmă, să se închege o majori
tate de 53 la sută, formată 
aproape în totalitate din foștii 
membri au partidului social
democrat și din aripa de 
dreapta a fostului P.S.I. Curînd 
însă în sinul acestei majorități 
mai precis între adepții curen
tului „Revoluția și unitatea 
socialistă“, care are în frunte 
pe Francisco De Martino și 
partizanii secretarului național 
al partidului Mauro Ferri au 
apărut neînțelegeri. Lui Fran
cisco De Martino i s-a alăturat 
în cele din urmă Giacomo 
Mancini, ministrul lucrărilor 
publice, care reproșează lui 
Mauro Ferri că se lasă tot mai 
mult influențat de aripa social-

democrată. Rîndurile celor ce 
se împotrivesc vechii majori
tăți s-au lărgit prin adeziunea 
fracțiunii „Angajamentul socia
list", care are oa lider pe 
Antonio Giolitti. în ultimele 
săptămîni grupurile Revoluția 
și unitatea socialistă. Angaja
mentul socialist și adepții lui 
Giacomo Mancini au ajuns ia 
o înțelegere cerînd o reevaluare 
a situației politice în interio
rul Comitetului Central și sta
bilirea unei noi majorități, 
precum și alegerea lâi Giacomo 
Mancini în funcția de secre
tar național al P.S.I împotri
va acestui grup se ridică însă 
foștii social-democrați, care au 
amenințat că se vor retrage 
din partid. Actuala plenară a 
C.C. al P.S.I. are deci misiunea 
de a dezbate două rezoluții s 
prima elaborată de curentele 
Mancini — De Martino — Gio- 
litti. care carecterizează ac
tuala politică a partidului „li
mitată“ și „prizonieră a sche
melor depășite“ și cere „reex
aminarea principiilor și meto
delor tradiționale“. Al doilea 
document elaborat de Mauro 
Ferri și de foștii social-demo
crați respinge de la bun înce
put rezoluția precedentă. Di
vergențele dintre cele două 
grupări apar grave, ceea ce 
determină pe mulți observatori 
să afirme că „divorțul“ dintre 
aceste două curente nu va 
putea fi evitat.

Conferința cvadripartită de la 
Paris in problema Vietnamului

„Escalada“

la Gibraltar
(Agerpres). — Joi 

la Paris cea de-a 
a Conferinței cva-

PARIS 3 
s-a întrunit 
24-a ședință 
dripartite în problema vietname
ză. Delegatul R. D. Vietnam, 
ambasadorul Ha Van Lau, a de
clarat că forțele americano-sai- 
goneze intensifică acțiunile mili
tare în Vietnamul de sud și con
tinuă să atace partea sudică a 
Vietnamului de nord. El a spus 
că S.U.A. și administrația de ia 
Saigon sînt în întregime răspun
zătoare pentru prelungirea răz
boiului și impasul în care se află 
lucrările conferinței de la Paris.

în intervenția sa. șeful delega
ției americane, Henry Cabot 
Lodge, a făcut cunoscut că Sta
tele Unite și administrația de la 
Saigon vor examina luna viitoa
re posibilitatea unei noi redu
ceri a efectivului forțelor ameri
cane din Vietnamul de sud, a- 
dăugînd că o asemenea reducere 
este condiționată de un număr 
de factori și ea poate fi hotărîtă 
numai de președintele Nixon. în 
același timp, delegatul american 
s-a referit la hotărîrea Departa
mentului Politic General al Ar
matei Populare a R. D. Vietnam 
privitoare la eliberarea a trei mi
litari americani capturați și per
misiunea acordată prizonierilor 
de a primi pachete de la familii
le lor, exprimînd „satisfacția ln 
numele guvernului Statelor Uni
te“. Cabot Lodge a reluat apoi 
unele din tezele cunoscute ale 
S.U.A.

Conducătoarea delegației Gu
vernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud, Nguyen Thi Binh, a decla
rat că retragerea a 25 000 sol
dați americani din Vietnamul de 
sud nu semnifică o dezescalada-

re a conflictului, ci doar o re
grupare a forțelor americano-sai- 
goneze. Vorbitoarea a respins 
propunerea privitoare la organi
zarea unor „alegeri garantate", 
subliniind că nu pot exista ale
geri libere la adăpostul baione
telor străine. „Poporul sud-vietna- 
mez — a declarat ea — își poate 
hotărî singur viitorul politic nu
mai prin alegeri libere și demo
cratice, fără amestec din afară, 
pentru desemnarea unei Adunări 
naționale constituante, care să e- 
laboreze o constituție și Să for
meze un guvern de coaliție".

★
SAIGON. — Agenția U.P.I. 

transmite că 92 dintre cei 
135 membri ai Camerei re
prezentanților a așa-zisului par
lament saigonez au cerut joi 
demisia cabinetului prezidat de 
Tran Van Huong. Cererea a 
fost formulată într-o rezoluție di
fuzată cu ocazia unei conferin
țe de presă, în care Tran Van 
Huong este criticat că „a prac
ticat o politică ineficientă și a 
adoptat în mod iresponsabil o 
serie de măsuri economice".

în virtutea „constituției" pro
mulgate de oficialitățile saigone- 
ze, Tran Van Huong ar fi silit 
să demisioneze în cazul în care 
două treimi din numărul total al 
membrilor Camerei Reprezen
tanților și Senatului ar aproba 
rezoluția menționată.

Observatorii politici amintesc 
că recent Senatul a respins mo
țiunea de neîncredere în cabine
tul Huong, adoptată de Camera 
Reprezentanților. Referindu-se la 
noua acțiune întreprinsă de 
ceasta din urmă, observatorii 
leva situația dificilă în care 
află „guvernul" Huong.

Lucrările
Adunării 
a R. P.

Populare
Bulgaria

a-
re-
se

Joi după-amiază au început 
lucrările celei de-a zecea sesiuni 
a celei de-a cincea legislaturi a 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, la care participă Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, membri ai pre
zidiului, ai guvernului și biroului 
Adunării populare.

Pe agenda actualei sesiuni fi
gurează mai multe proiecte de 
legi, printre care cele privitoare 
la noua lege a chiriilor, a modi
ficărilor și completărilor la

gea sfaturilor populare, a asigu
rărilor de stat. Adunarea Popu
lară va dezbate, de asemenea, 
raportul procurorului general al 
Republicii cu privire la crimina
litate și la infracțiuni, precum 
și la activitatea Procuraturii Ge
nerale desfășurate în cursul a 
nului 1968.

Lucrările sesiunii continuă.

Disputa hispano-britanică în legătură cu Gibraltarul a 
cunoscut o nouă „escaladă" odată cu punerea în aplicare 
a hotărîririi guvernului spaniol de a întrerupe complet co
municațiile maritime dintre Spania și „stînca" disputată. 
Suspendarea definitivă a ferryboat-ului dintre Gibraltar și 
portul spaniol Algeciras a urmat închiderii, anterioare, a 
frontierei terestre cu Gibraltarul. De acum înainte, singurele 
comunicații dintre Gibraltar și Spania constau în cursa pe 
care o mai efetcuează (deocamdată) avioanele B.E.A. odată 
pe săptămînă precum și în legăturile telefonice și telegrafi
ce. Practic, din momentul suspendării ferryboat-ului spre 
Algeciras Gibraltarul este... o insulă.

Diferendul dintre Londra și Madrid în chestiunea Gibral- 
tarului a luat aspecte dure în momentul în care, în urmă cu 
săptămîni, a fost publicat textul unei noi Constituții elabora
te de guvernul britanic. Stipulînd unele schimbări în ce pri
vește administrația „stîncii", noua Constituție nu modifică, 
în esență, cu nimic actualul statut de dominion britanic, 
neautoncm, al Gibraltarului. Spania, care de cîțiva ani 
revendică insistent suveranitatea asupra „stîncii" acuză 
Londra de încălcare a Tratatului de la Utrecht din 1713 
(care acordă Madridului drept de preemțiune în caz de 
modificare a statutului Gibraltarului], afirmînd, totodată, că 
noua Constituție reprezintă o „politică a faptului împlinit" 
și o nesocotire a recomandărilor O.N.U. privind rezolvarea 
diferendului pe calea negocierilor. La rîndul lor, britanicii 
se prevalează de referendumul din septembrie 1967 cînd 
gibraltarienii s-au pronunțat pentru „menținerea legăturilor 
cu Marea Britanie" și lasă să se înțeleagă că sînt hotărîți
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Artola, ministru de stat 
în guvernul peruvian, a 
anunțat că vor fi efec
tuate „alte zece impor
tante reforme“ vizînd 
folosirea în interesul 
țării a bogățiilor peru 
viene.

După exproprierea proprie
tăților societății nord america
ne „International Petroleum 
Company“ și recenta lege pen
tru reformă agrară prin care 
au fost preluate importante 
plantații de zahăr deținute de 
proprietari străini, a precizat 
Artola, vor fi luate măsuri a- 
semănătoare în domeniul in-
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PROTOCOL PRIVIND
EXTINDEREA COOPERĂRII

DINTRE ROMÂNIA Șl IRAN
Joi seara au luat sfîrșit la Te

heran lucrările celei de-a 5-a se
siuni ordinare a Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene. La 
Ministerul Economiei al Iranu
lui a fost semnat un protocol 
care prevede extinderea coope
rării dintre România și Iran în 
diverse domenii ale industriei — 
petrolului, economiei forestiere — 
al agriculturii etc. Protocolul a 
fost semnat de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior al 
României, și de A- Alikhani, mi
nistrul economiei Iranului.

La ceremonie au participat am
basadorul României, Pavel Silard, 
precum și membrii delegațiilor 
celor două părți.

Ministrul iranian al economiei, 
A. Alikhani, a subliniat impor
tanța acestei sesiuni, a acordurilor 
la care s-a ajuns în lărgirea și 
diversificarea cooperării româno- 
iraniene, subliniind că acestea 
vor impulsiona în continuare, 
buna colaborare economică și 
prietenia dintre cele două țări.

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI la Khartum, Titus Sinu, a 
fost primit de Gaafar El Nu- 
meiry, președintele Consiliului 
Comandamentului revoluției su
daneze, Ambasadorul român a 
fost primit, de asemenea, de 
Abubakr Awadallah, primul 
ministru și ministru al afaceri
lor externe sudanez. în timpul 
convorbirilor, care s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, 

probleme 
relațiilor

au fost abordate 
privind dezvoltarea 
româno-sudaneze.

la Fraga 
cu privire

industriei chimice 
al României in R.D.G.

economică și tehnică încheiat 
recent cu Republica Democrată 
Germană, transmite agenția 
France Presse.

Acesta este cel dinții acord 
economic încheiat între cele 
două țări după recunoașterea 
de către. Irak, la începutul lu
nii mai, a R. D. Germane și 
stabilirea de relații diplomatice.
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• PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Georges Pompidou, va face 
o vizită oficială, la Bonn la în
ceputul lunii septembrie, pentru 
a avea întrevederi cu cancelarul 
Kurt Georg Kiesinger, a anun
țat purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german.

• JOI a avut loc 
semnarea acordului 
Ia colaborarea în domeniul tu
rismului între Oficiul Național 
de Turism din Republica Socia
listă România și Ministerul Co
merțului Exterior al R. S. 
Cehoslovace. Din partea româ
nă acordul a fost semnat de 
Alexandru Sobaru, președintele 
colegiului O.N.T., iar din partea 
cehoslovacă de Miloslav Kohou- 
tek, ministrul comerțului al 
R. S. Cehe.

A fost de față Ion Obrado- 
vici, ambasadorul României la 
Praga.

• GUVERNUL IRAKULUI a 
aprobat acordul de cooperare

£

Ambasadorii României 
Gheorghe Pele (Austria), 
Constantin Stănescu (Irak), 
Victor Florescu (Argentina), 
Nicolae Sipoș (Algeria), 
Gheorghe Ploieșteanu (Dane
marca) și Ion Drînceănu 
(Tanzania) au ținut conferin
țe de presă dedicate celei 
de-a XXV-a aniversări a eli
berării României de sub ju
gul fascist.

• LA TEATRUL MUNICIPAL 
DIN HAIFA (Israel) a avut 
Ioc premiera piesei „O scrisoa
re pierdută“ de Ion Luca Cara- 
giale, pusă în scenă de regizo
rul român David Esrig și de 
scenograful Ion Popescu-U- 
d riște.

r/

dustriei pescuitului și al 
ternului de comunicații.

Pe de altă parte, în întreaga 
țară continuă să se exprime 
solidaritatea cu măsurile de 
reformă agrară. într-o decla
rație a Partidului democrat 
creștin din Peru se arată că 
legea reformei agrare „repre
zintă primul pas spre modifi
carea structurii social econo
mice a țării“. Societatea națio
nală agrară a dat publicității 
un comunicat prin care, mani- 
festîndu-și sprijinul deplin 
pentru această reformă, relevă 
necesitatea ca prevederile le
gii să fie aplicate întocmai și 
cît mai repede pentru a evita 
o scădere a producției agrare 
a țării.

Programul acestei prime că
lătorii în capitala R. F. a Ger
maniei a noului președinte al 
Franței va fi discutat la 4 iu
lie la Paris de ministrul afa
cerilor externe vest-german, 
Willy Brandt, cu colegul său 
francez, Maurice Schumann.

BERLIN. — Ministrul indus
triei chimice al Republicii Socia
liste România, Alexandru Boabă, 
care se află în R. D. Germană 
la invitația ministrului industriei 
chimice al R.D.G., Gunter Wys- 
chowsky, a vizitat combinatele 
chimice Leuna și Buna. Cu a- 
ceastă ocazie a avut convorbiri 
cu directorii generali ai combi
natelor privind posibilitățile de 
cooperare în domeniul industriei 
chimice între cele două țări.

In încheierea vizitei, dr. Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G. a 
oferit un dineu în cinstea minis
trului român, la care au partici
pat, de asemenea, ministrul in
dustriei chimice al R.D.G., Gun
ter Wyschowsky, H. Meyer, vi
cepreședinte al Comisiei de 
Stat al Planificării, precum și 
alte personalități oficiale. La di
neu și convorbiri a participat și 
ambasadorul României în R. D. 
Germană, Nicolae Ghenea.

să păstreze acest dominion (a cărui importanță strategică e 
evidentă).

Măsurile de represalii ale Madridului au atins cea mai 
înaită temperatură „din istoria" conflictului „stîncii". Agenția 
U.P.I. semnalează că Gibraltarul trebuie acum să facă față 
„celei mai complete și primejdioase blocade nemilitare din 
cei 256 de ani de apartenență la Marea Britanie". De fapt, 
singurele măsuri (nemilitare) care ar mai putea fi luate de 
Madrid ar fi întreruperea comunicațiilor telegrafice și tele
fonice între „sțîncă" și Spania și interzicerea intrării pe 
teritoriul spaniol a cetățenilor britanici domiciliăți la Gi
braltar. Se pare însă că atît la Londra cît și la Madrid se 
intenționează „ținerea sub control" a actualei încordări. 
Londra e în mod deosebit interesată în acest sens pentru că, 
așa cum nota FINANCIAL TIMES „existența și viabilitatea 
pur și simplu a micului teritoriu (al Gibraltarului n.n.) nu 
pot fi asigurate în perspectivă decît prin normalizarea rela
țiilor cu teritoriul spaniol". S-a remarcat, astfel, tonul foarte 
reținut al protestului exprimat de ministrul britanic de ex
terne, Stev/art în legătură cu ultimele măsuri de represalii 
spaniole. Forreign Office-ul a subliniat într-o declarație 
pentru presă că „Anglia nu intenționează să treacă la con- 
tramăsuri", că „diferendul anglo-spaniol nu servește ni
mănui" și că Londra „e oricînd gata să reia tratativele cu 
guvernul spaniol, pentru sondarea unor aranjamente re
ciproc acceptabile". La rîndul lui, ambasadorul spaniol la 
Londra, marchizul de Santa Cruz, spunea ziariștilor după 
întrevederea de marți cu ministrul de externe britanic : „Ca-l 
lea negocierilor rămîne deschisă și o normalizare e dorită 
de ambele părți".

Perspective de soluționare definitivă, negociată, a dispu
tei hispano-engleze nu pot fi întrevăzute. Mai mult ca si
gur, referendumul din 30 iulie în cadrul căruia populația 
Gibraltarului e chemată să se pronunțe asupra noii Consti
tuții elaborate de guvernul britanic, va da cîștig de cauză 
Londrei care va găsi în aceasta un nou argument pentru 
rămînerea mai departe la Gibraltar. Spaniolii, dimpotrivă, 
vor considera, cert, aceste rezultate ca nule și neavenite. 
Prin urmare e foarte probabil că disputa va continua, într-o 
manieră de perpetuum mobile politico-diplomatic.

EM. BUCAR

CONFERINȚA DE PRESĂ
/

A LUI WILLIAM ROGERS
WASHINGTON. — într-o 

conferință de presă ținută 
miercuri, secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, a preci
zat poziția guvernului american

Delegația Consiliului Superior
• GUVERNATORUL STATU

LUI NEW YORK, Nelson Roc
kefeller, a sosit miercuri la San
to Domingo, în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în Ameri
ca Latină.

al Agriculturii in Marea Britanie

Ra" la jumătatea traseului 

intre Africa și America

NAVA „RA“, construită din papirus, la bordul căreia 
noscutul explorator norvegian Thor Ilayerdahl, însoțit de șase 
specialiști din diferite țări, încearcă să traverseze Oceanul At
lantic, a ajuns miercuri la jumătatea traseului dintre Africa 
și America. în ciuda a numeroase dificultăți, provocate în 
special de valurile mari, nava continuă să înainteze cu o viteză 
medie de 60 mile (96 km) pe zi. Acestea au fost știrile recep
ționate de Richard Ehrhorn, un radioamator din St. Petersburg 
(Florida), care menține contactul prin radio cu echipajul am
barcațiunii.

Poziția lui „RA" în cursul zilei de miercuri era la 1 400 mile 
(2 252 km) est de Insulele Antile. întrucît deplasarea ambar
cațiunii depinde foarte mult de direcția vintului și curenții 
marini, se pare că ea va intra în Marea Caraibilor la slîrșitul 
lunii iulie, trecînd pe lingă Insulele St. Lucia sau Martinica. 
Radiotelegrafistul navei, americanul Norman Baker, a comu
nicat că echipajul încearcă să mărească viteza printr-o serie 
de îmbunătățiri aduse structurii ambarcațiunii.

cu-

LONDRA. — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : în cadrul vizitei pe 
care o face în Marea Britanie 
delegația română, condusă de 
Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, s-a întîlnit miercuri 
după-amiază, cu James Hoy și 
John Mackie, secretari parla
mentari ai Ministerului Agri
culturii. Au fost abordate pro
bleme privind cooperarea bi
laterală în domeniul agricul
turii.

Seara, guvernul britanic a 
oferit un dineu, ia care au 
participat Cledwyn Hughes, 
ministrul agriculturii, piscicul
turii și alimentației, și alte 
persoane oficiale britanice.

Joi, membrii delegației au 
plecat la Drayton, unde au vi
zitat o fermă experimentală. 
Apoi la Stonleigh au vizitat 
expoziția agricolă anuală.

Joi seara, Vasile Pungan. 
ambasadorul României la Lon-

dra, a oferit un dineu. Printre 
persoanele oficiale se aflau 
Cledwyn Hughes, ministrul a- 
griculturii, pisciculturii și ali
mentației.

Ansamblul „Ciprian Po- 
rumbescu“ din Suceava, 
care întreprinde un turneu 
într-o serie de țări africane 
a susținut primele două 
spectacole în capitala Ni
geriei. La spectacol au fost 
prezente personalități nige- 
riene în frunte cu A. Akin- 
sola, ministrul învățămîn- 
tului de stat. Televiziunea 
din Lagos a transmis un 
program special cuprinzînd 
selecțiuni din spectacolele 
ansamblului românesc. Ar
tiștii români vor prezenta 
în continuare spectacole în 
orașele nigerîene Kano, Ka
duna, Maiduguri și Benin.

într-o serie de probleme interna
ționale. După ce a făcut o tre
cere în revistă a situației existen
te pe fronturile de luptă din 
Vietnamul de sud și s-a pronun
țat asupra stadiului actual al 
tratativelor de pace de la Paris, 
Rogers s-a oprit mai pe larg a- 
supra situației din Orientul A- 
propiat. El a afirmat că, în po
fida dificultăților existente, în 
prezent în Orientul Apropiat au 
fost realizate „anumite progre
se“ în vederea reglementării a- 
cestui conflict. Guvernul ameri
can, a adăugat el, „va continua 
aptjv în viitorul imediat consul
tările bilaterale, în special cu 
Uniunea Sovietică, pentru a se 
găsi soluții în această problemă".

Secretarul de stat a declarat 
apoi că S.U.A. sînt gata să încea- 
P.a convorbiri cu Uniunea Sovie
tică asupra limitării armamentu
lui strategic, precizînd că „ad
ministrația americană va aborda 
aceste convorbiri cu prudență".

Răspunzînd unor întrebări cu 
privire la vizita pe care președin
tele S.U.A. urmează să o facă în 
România, William Rogers a ară
tat că vizita președintelui Nixon 
în România se încadrează în 
principiul esențial anunțat încă 
de la instalarea noii administra
ții americane, și anume, acela 
de a îmbunătăți relațiile Statelor 
Unite cu țările socialiste și de a 
stabili relații prietenești cu na
țiunile din Europa răsăriteană.
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