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MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUSESCU, 
adresat partîcipanțîlor la colocviul științific 
de la București, organizat de Asociația de

PLECAREA DIN CAPITALĂ

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, care, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
internațional „București — 
Otopeni", oaspetele a fost sa
lutat de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, precum și de to
varășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Pe ogoarele I.A.S.-Dîlga, la

prășitul florii-soarelui

Foto : N. SCARLET

MUNCA DIRZA PENTRU

Drept Internațional și Relații Internaționale
din Republica Socialistă România

Am deosebita plăcere să a- 
dresez un salut cordial spe
cialiștilor în domeniul teoriei 
și practicii relațiilor interna
ționale, participanți la cel 
de-al II-lea Colocviu organi
zat la București de Asociația 
de Drept Internațional și Re
lații Internaționale din Repu
blica Socialistă România.

Lucrările colocviului dum
neavoastră au loc în condiții 
care oferă multiple posibilități 
pentru desfășurarea cu succes 
a acțiunilor îndreptate spre 
realizarea păcii și securității 
in Europa. Ecoul pozitiv de 
care s-a bucurat ideea unei 
conferințe europene — iniția
tivă lansată, după cum se știe, 
de țări socialiste, printre care 
și România — dialogul activ 
angajat între guvernele state
lor interesate cu privire la pro
blematica și modalitățile de 
organizare a conferinței, pun 
în relief tot mai pregnant uti-

litatea și . necesitatea acestei 
acțiuni.

Tema reuniunii dumnea
voastră „Probleme ale Confe
rinței pentru securitate și co
laborare în Europa", este de 
stringentă actualitate pentru 
țările și popoarele continentu
lui nostru. Organizarea și ti
nerea unei asemenea confe
rințe general-europene ar 
marca, după convingerea noas
tră, un important pas înainte 
în realizarea dezideratelor 
majore ale popoarelor de pe 
continent — de pace și secu
ritate, de colaborare pașnică, 
fructuoasă — ar exercita o in
fluență pozitivă asupra între
gului climat internațional.

In decursul timpului, Eu
ropa a fost locul de unde au 
pornit conflagrații pustiitoare, 
care s-au extins asupra între
gii lumi; dar tot Epropa a 
fost și leagănul unor mari idei

umaniste, închinate păcii, în
țelegerii și colaborării între 
popoare. Evaluarea lucidă a 
experiențelor trecutului, a rea
lităților prezente indică drept 
unica opțiune rațional posibilă 
pentru popoarele Europei — 
organizarea în comun a secu
rității continentului prin efor
turile și acțiunea colectivă a 
tuturor țărilor interesate.

Securitatea europeană re
clamă, după convingerea noas
tră, un sistem de angajamente 
ferme din partea tuturor sta
telor, precum și de măsuri 
concrete de natură să ducă la 
excluderea forței și a amenin
țării cu folosirea forței în re
lațiile interstatale, să ofere tu
turor țărilor garanții depline 
că se află la adăpost de orice 
act de agresiune ; un asemenea 
sistem va trebui să asigure 
dezvoltarea pașnică, nestin-

(Continuare în pag. a IlI-a)

NORMALIZARE
• Inginerul VASILE VEDEA- 

NU, director general în Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii 
prezintă oportunitatea, ritmul 
și particularitățile actualei cam
panii de/însămînțări a suprafe
țelor calamitate.

COVASNA:
1 ACOLO UNDE

Întîlnirea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu delegația Partidului 
Poporului din Panama

Șahinșahul Iranului,
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr,

— Tovarășe director general, 
:n virtutea împrejurărilor bine- 

’«scute, cînd o parte destul 
’e însemnată clin suprafața agri

colă a țării a fost inundată iar 
diverse culturi ce ocupau tere
nuri întinse au fost calamitate, 
ne aflăm acum, la început de 
iunie, oricît de ciudat ar părea, 
în plină campanie de însămîn- 
țări. V-am ruga să precizați pen
tru cititorii noștri, dimensiunile 
și particularitățile acestei a doua 
campanii.

— Bine zis a doua campanie 
de însămînțări, pentru că supra
fețele mari ce urmează a fi în- 
sămînțate sau reînsămînțate ca

A

și ritmul rapid în care trebuie 
executate, fac din aceste lucrări 
o adevărată campanie. Circa 
700 000 hectare au fost inundate 
din care, pe 234 000 hectare 
culturile au fost efectiv calami
tate. Este vorba de 72 000 hec
tare ocupate cu grîu, 60 000 cu 
porumb, aproape 18 000 cu sfe
clă, 8 000 cu legume și mari su
prafețe ocupate cu floarea soa
relui și culturi furajere. Aceste 
terenuri pot și trebuie însă să 
producă anul acesta. Tocmai de 
aceea imediat după evacuarea 
apelor s-a și trecut la 
țări. Prin programul 
minister se prevede 
mînțarea să se facă 
cultură sau grupe 
Suprafețele de porumb 
tate vor fi reînsămînțate 
porumb, cele de grîu cu porumb, 
cele de floarea soarelui cu floa
rea soarelui sau soia, cele de 
sfeclă cu sfeclă, și, evident, în 
grădinile de legume se vor 
planta legume. Toate suprafe
țele au fost, deci, identificate, 
sămînța a fost asigurată și se 
află la unitate sau urmează să 
fie preluată de la bază ; fără a 
se dezorganiza munca, spre uni
tățile calamitate au fost trimise 
din cadrul aceluiași județ trac
toare și alte mașini în special 
grape cu discuri 
în plus din alte

însămîn- 
stabilit de 
ca
cu 
de

reînsă- 
aceeași 
culturi, 
calami- 
tot cu

și semănători, 
județe au fost

B. ARBAC

(Continuare în pag. a IlI-a)

i OLTUL N-A INTRAT
DE DOUA LUNI IN MATCA

La Covasna — și în alte județe ale țării, în aparență „iertate* 
oarecum de catastrofă — se poate vedea mai accentuat ca
racterul general pe care l-au avut calamitățile abătute asupra 
țării noastre.

Pornind de la acest trist adevăr, tovarășul CAROL KIRALY, 
prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R. ne-a 
spus : „în aceste locuri, Oltul n-a mai intrat de două luni în 
matcă. Și nu numai el, Rîul Negru, Cormoșul, Vîrghișul, Cașinul, 
Lemnia, Ghelința, Ojdula, Covasna, ne-au acoperit mănoasele 
văi ale județului cu adevărate pînze nefaste de ape. Iar dacă 
pagubele pricinuite se ridică la „numai" 50 000 000 lei, fără 
a le socoti pe cele provenite din stagnări, aceasta se explică 
pe de o parte, prin configurația geografică a județului (cursu
rile apelor au o zonă largă de revărsare firească), iar pe de 
alta, prin faptul că oamenii noștri au înțeles de la bun început 
imanența primejdiei și au acționat preventiv cu multă hotărire. 
Cu toate acestea, mari unități economice, cum ar fi mina de 
la Căpeni (de două ori cîte 12 000 mc de apă în galerii) sau 
Fabrica de confecții „Oltul" din Sf. Gheorgne și-au întrerupt 
activitatea pe termene însemnate ; zeci de kilometri de drumuri 
au fost total sau parțial măcinate de ape ; poduri de impor
tanță vitală pentru unele zone industriale (de pildă cel de la 
Căpeni, al cărui pilon principal, greu de 100 de tone, a fost 
răsucit ca o jucărie de furia apelor) au devenit impracticabile; 
51v<de localități (din care au fost evacuați 2 509 cetățeni) au 
trăit clipele tragice ale exodului ; în sfîrșit, agricultura înflori
toare, intensivă a județului nostru (0,5 la sută din suprafața 
agricojă .a țării, dar 1,5 din producția ei) a fost grav afectată 
pe o întindere de 18 445 de hectare, cifra reprezentînd circa
42 milioane lei din totalul pagubelor înregistrate la noi".

Cum se luptă pentru recu
perarea pagubelor, în ju
dețul Covasna ? Peste tot 

unde ne-am deplasat, oamenii 
acestor locuri ne-au vorbit, în- 
tr-un consens deplin cu tova
rășii lor din alte județe, des
pre încrederea în ștergerea cît 
mai grabnică a urmărilor cala
mității. „Această încredere, ne 
mărturisea, printre alții, ingi-

agronom ȘTEFAN SZE-nerul .
CHELY, secretarul comitetului 
comunal de partid Vîrghiș, iz
vorăște din examenul dur, edi
ficator, trecut în timpul înfrun
tării directe cu apele".

PETRE DRAGU 
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
delegația Partidului Poporului 
din Panama, formată din to
varășii Ruben Dario Sousa, 
secretar general al partidului, 
și Luther Thomas, membru al 
Biroului Politic, care face o 
vizită în țara noastră.

Au participat tovarășii 
Barbu Zaharescu. membru al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, orim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă prie
tenească, de înțelegere și res
pect mutual, s-a procedat la 
o informare reciprocă privind

/

activitatea și principalele preo
cupări ale celor două partide, 
s-a efectuat un schimb de ve
deri în legătură cu dezvoltarea 

'■* relațiilor dintre partidele co
muniste și întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești.

Cu acest prilej s-a relevat că 
întîlnirile și convorbirile de la 
C.C. al P.C.R., discuțiile cu 
activiști de partid și de stat, 
cu oameni ai muncii, ca și vi
zitele efectuate în țară, au 
constituit un prilej de adîncire 
a cunoașterii reciproce, au 
contribuit ’a dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și soli
daritate dintre cele două parti
de, la întărirea unității comu
niștilor din întreaga lume.

A fost exprimată, totodată, 
dorința comună de a extinde, 
pe mai departe, contactele bi
laterale, schimburile de păreri, 
colaborarea tovărășească și le
găturile de solidaritate inter- 
naționalistă dintre P.C.R. și 
Partidul Poporului din Pana
ma, în 
român 
pentru 
pendență națională și socia
lism, împotriva imperialismu
lui și reacțiunii.

Cele două partide au subli
niat necesitatea intensificării 
eforturilor consacrate întăririi 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te, progresiste și democratice.

oficială in România
în spiritul relațiilor de 

prietenie dintre România și 
Iran, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția, Elena Ceaușescu, au 
invitat pe Maiestățile Lor Im
periale șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și îm-

părâteasa Farah să facă o vi
zită oficială în România.

Maiestatea Sa Imperială 
șahinșahul Aryamehr și Maies
tatea Sa împărăteasa Farah 
au acceptat cu mare plăcere 
invitația. Vizita va avea loc 
între 26 iunie și 1 iulie 1970.

EXAMENE
de H. H. STAHL

interesul popoarelor 
și panamez, al luptei 
pace, libertate, inde-

PUNCTE
DE VEDERE
despre:

La Sf. Gheorghe, în ciuda 
inundațiilor, șantierul noii ti
pografii nu și-a încetat nici o 
clipă activitatea. în imagine : 
tinere din brigada de muncă 
voluntar-patriotică a Școlii de 

cooperație din localitate
Foto : O. PLEC AN

MODELUL
DE TELEVIZIUNE

PE FRONTUL APELOR
• DATORITA PRECIPITA

ȚIILOR CĂZUTE în ultimele 
24 de ore în nordul Moldovei, 
în Crișana, Transilvania și Ba
nat s-au semnalat unele creș
teri de niveluri pe rîurile din 
aceste zone. Creșteri mai im
portante au fost înregistrate în 
nordul Moldovei unde rîul Și
ret a crescut într-o oră cu 58 
cm. în localitatea Șiret, cu 4 
cm. peste cota de inundație, 
rîul Suceava a atins în 5 ore 
la Ițcani 68 cm., cu 15 cm. 
peste cota de inundație, și în 
3 ore la Brodi na 30 cm., cu

10 cm. peste cotele de inunda
ție, iar rîul Bahlui, în 25 de 
minute a crescut la Hîrlău cu 
60 cm., cu 56-cm. peste cotele 
de inundație.

întrucît în aceste zone se 
prevăd in următoarele 24 de 
ore ploi cu caracter general, 
care vor puteai depăși pe a- 
locuri 20 litri pe metru pătrat, 
este posibil să se producă noi 
creșteri de niveluri pe aceste 
rîuri, precum și pe altele din 
regiunile menționate.

• CONTINUĂ, de asemenea, 
să se mențină deasupra cote-

lor de inundație, în sectorul 
inferior, Șiretul cu 22 cm. la 
Șendreni și Prutul cu 23 cm. 
la Fălciu.

• DUNĂREA SE AFLA ÎN 
SCĂDERE UȘOARA pe secto
rul Baziaș — Giurgiu, crește 
ușor pe sectorul Oltenița — 
Galați și fluctuează în aval 
Galați — vărsare. Față de ni
velul maxim de 736 cm., în
registrat la Baziaș la 29 mai, 
nivelul apelor a scăzut cu 
16 cm.

se continuă intens consolidarea digurilor și alte 
lucrări în vederea apărării împotriva apelor.

In incintele îndig’uite

de MIHAI UNGHEANU

In scurtă vreme televiziunea 
română ne-a prezentat mai mul
te tipuri de seriale : polițiste, de 
spionaj, de groază, parodii de 
film polițist, ecranizări de ro
mane celebre sau adaptări pen
tru televiziune după aceste ro
mane. Iată cîteva titluri : Sfîn
tul. Baronul, Campionii, Bel și 
Sebastien, Calul Fury, Bonanza, 
Lunga vară fierbinte, Moli 
Flanders, Bîlciul deșertăciunilor, 
Forsyte Saga, Oliwer 
Rîul întunecat, Portretul 
doamne. Am enumerat 
titluri pentru a

Twist, 
unei 

  atîtea 
, arăta că nici

unul din aceste seriale nu este 
românesc. Lucrul se poate să 
pară la prima vedere lipsit de 
importanță. Un serial rămîne un 
serial, indiferent de cine l-a 
produs și important pare a fi ca 
el să pasioneze. O carte celebră 
are întotdeauna un atu special

în fața cinefilului. Despre 
ducția specială a filmului 
țist, western sau spionaj 
cuvînt în plus este inutil.

Dar este un film polițist numai 
un film polițist, este o ecrani
zare de roman celebru doar o 
ecranizare și atît ? Orice peli
culă este investită cu atribuții și 
mesaje mai subtile decît poate 
să pară la prima vedere. In 
Sfîntul nu interesează numai 
reușita personajului principal, 
ci chiar personajul și maniera 
sa de a fi. In Portretul unei 
doamne, nu ne interesează doar 
desfășurarea epică, ci atmosfe
ra și portretele cîtorva persona
je. Și unele și altele sint ale 
unui timp și ale unui loc. Și 
unele și altele exprimă o men
talitate, un mod de a trăi exis-

se- 
poli- 
orice

Qtiu, dintr-o veche practica de examinator, câ mulți 0 din cei care nu *fac față la examene, „tocesc" în 
T grabă buchea cărții, bind cafele după cafele, ca 

să râmînâ treji. în felul acesta, vin la examene extenuați, 
cu mintea răvășită de eforturi. E firesc deci ca răspunsu
rile lor sâ fie haotice, praf incoherent de noțiuni superfi
cial înțelese, din care nu te poți alege cu nimic.

Mai bine ceva mai puțină carte, dar temeinica și clară, 
decît o papagalicească memorizare a ce ai putut strîrige 
în cîteva zile de „muncă în asalr".

Vorba „a toci" are de fapt alt înțeles decît cel ce i se 
dâ de obicei. Nu „tocești" cartea, ci îți tocești mintea. 
Creierul omului e un instrument foarte gingaș, care, pen
tru a funcționa cum trebuie, se cade a fi întrebuințat cu 
socoteala. Un brici e foarte bun la treaba lui. Dar daca 
te apuci să tai cu el lemne, nici nu tai și mai strici și 
briciul. La fel cu mintea : daca îi ceri eforturi de „tocire", 
nici nu înveți și pe de-asupra nenorocești și unealta. 
Suprasolicitat doar din cînd în cînd, fără antrenament 
regulat, creierul clachează. întocmai cum poate claca și 
trupul unui atlet supus unui antrenament greșit. Un aler

gător de fond nu se pregătește de concurs, cu trei zile 
înainte, făcînd curse de 60 km. Repetată la rare in
tervale, suprasolicitarea mintală atrage după sine sterili
tatea, căci, efort după efort, se instalează pentru tot
deauna o oboseală definitivă ; ceea ce explică de ce, 
oameni pe vremuri inteligenți, ajung a fi submediocri.

Atunci, cum trebuie lucrat cu mintea ? Răspunsul este : 
pe îndelete și cu regularitate. începi să înveți pentru 
examene, din prima zi de școală. Cîte puțin : doar cîte 
două ore pe zi ! Dar zi de zi, fără nici-o întrerupere, me
reu reluînd temele lecțiilor de la cap, astfel îneît ideile 
să aibă răgaz să se așeze ordonat în mintea ta, legîn- 
du-se între ele în șir logic.

învățînd așa, vei avea uneori surpriza să constați că 
nici prelegerile unora dintre profesori nu sînt construite 
pe o schelărie solidă. Sînt.profesori care ei înșiși ar trebui 
să cadă la examenul de claritate și capacitate de a con
strui un întreg organic de cunoștințe. Vei clasifica deci 
cursurile în bune și în mai puțin bune și vei trage astfel 
folosul de a fura meșteșugul maeștrilor celor buni.

Așadar, dis-de-dimineață — dacă se poate : din viul 
nopții — în fiecare zi, să citești ce ai de citit, mereu reca- 
pitulînd structura logică a materiei pe care o înveți, folo
sind tehnicile variate ale „citirii rapide" și ale „citirii 
concentrate", elaborînd schemele și rezumatele necesare. 
Apoi, în restul zilei, îți vezi de treabă, cu lecturi ușoare, 
cu plăcerile artei și cu „slujba" obligatorie, care, în cazul 
studenților, e frecventarea cursurilor și seminariilor.

în ajun de examen, să te afli deci ca într-o zi obișnui
tă ; cu singura deosebire că, nemaiavînd „slujbă", poți 
fi mai odihnit, cu mintea mai proaspătă, mai gata să 
înțelegi întrebările ce ti se pun, mai gata de a purta o 
convorbire inteligentă cu examinatorul tău.

Să nu vi se pară că vorbesc utopic. Știu că morqvurile 
noastre școlare nu se potrivesc încă cu un asemenea 
program rațional de lucru. Nu se lasă studenților suficient 
timp de muncă personală și nici nu li se arată cum să o 
facă. Iar la examene, procedeul de a se trag> la sorți o 
întrebare, făcîndu-se apel mai mult la memorie decît la 
judecată, e o mecanizare a învățămîntului. Impusă con
form unei tradiții, dar care, prin asta, nu înseamnă că e 
bună.

(Continuare în pag. a Il-a)
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A fost un examen cu probe 
grele. De pildă, minerii de la 
Căpeni, îngenunchiați în două 
rînduri de năvala apelor, au gă
sit resurse nu numai pentru e- 
vacuarea în termene incredibil 
dex scurte a apelor din galerii, 
dar și pentru a reconstrui prin
cipalul . pod de legătură între 
mină și beneficiar... La fel, lo
cuitorii orășelului Covasna au 
salvat cartiere întregi de la dă- 
rîmarea ce părea inevitabilă... 
Ea Bățanii Mari și Vîrghiș, ță
ranii, profesorii, funcționarii, 
elevii nu s-au limitat doar la 
salvarea locuințelor și bunurilor 
cooperativelor agricole. Și exem
plele ar putea continua:

respectiv, cîteva zeci de mii de 
tone de cărbune în plus. Lucru 
care s-a și înlîniplat“. în aceste 
zile, minerii de la Căpeni au și 
dat primele 16 000 tone de căr
bune peste plan... în același ritm 
se lucrează și la Fabrica ,,Oltul“ 
clin Sf.. Gheorghe, unde au fost 
preluate, o dată cu mașinile

ședințele cooperativei agricole 
din comuna Cătălina, deputat în 
Marea Adunare Națională, pe 
care l-am întîlnit lucrînd efec
tiv alături de cooperatori, ne-a 
spus : „In timpul calamităților 
nu s-a mai ținut cont, la salva
rea oamenilor și bunurilor, de 
funcții și responsabilități. Tot

Acolo unde Oltul n-a intrat
de două luni in matcă

locul I pe țară, o producție de 
peste 750 1 lapte pe cap de vită, 
cifră ce creează perspectiva de
pășirii realizărilor anterioare. 
„Aceste depășiri, ne spune tova
rășul Alex. Pactus, director ad
junct ’ '
putea 
rite,
mare____ _ ____ ________
tre au fost dislocate în timpul 
inundațiilor, că întinse supra
fețe de pășuni și finețe (9104 
hectare) au fost acoperite de 
ape și mîl".

al Direcției agricole, vor 
fi continuate și chiar spo- 
în ciuda faptului că o 
parte din efectivele noas-

l CRONICA TEATRALĂJ

COME-

Căliți la focul acestor lupte, 
cetățenii Covasnei dau în 
aceste zile bătălii mai gre

le, poate decît cele precedente. 
Ca urmare a măsurilor speciale 
luate, la mina de lignit și stația 
de brichetare Căpeni, planul pe 
primele cinci luni a fost înde
plinit cu două zile înainte 
termen, iar felul de a 
al minerilor poate fi 
expresiv prin răspunsul 
directorul Arpad Boros
atunci cînd 1 s-a cetJt 
expozeu asupra viitoarelor rea
lizări ale minei. „Noi nu sîntem 
învățați cu vorbele, a spus el. 
Decit o participare la discuții, 
preferăm să dăm, in timpul

de 
acționa 
sugerat 
pe care 
l-a dat 

un

unor secții ale fabricii surori 
din Mediaș — recondiționate și 
instalate rapid — și sarcinile de 
plan, inclusiv angajamentele de 
depășire ale secțiilor respec
tive...

Peste tot. în aceste zile nu 
există momente de relaxare. La 
șantierul viitoarei tipografii din 
Sf. Gheorghe, de pildă, munca 
nu a încetat nici o clipă, ci, 
dimpotrivă, s-a intensificat prin 
aportul a sute de tineri...

In agricultură, principala bă
tălie se dă pentru însămînțări. 
18 445 de hectare afectate, re- 
prezentînd 15 la sută din su
prafața agricolă a județului, 
sînt acum un imens șantier. Și 
aici, ziua-lumină este un ter
men de măsurat timpul produc
tiv, însemnînd activitate din zori 
și pînă seara. Mihai Covaci, pre-

satul nostru, ca întreaga țară, a 
pus umărul. în mod firesc pro
cedăm și acum la fel.

La numai cîteva zile de la 
zvîntarea pămintului am așezat 
săniința sub brazda întregii su
prafețe de 221 de hectare dea
supra cărora, cu foarte puțin 
timp înainte, făceam, de nevoie, 
plimbări cu barca". Și. situația 
de la Catalina poate fi întîlnită 
în foarte multe locuri din ju
deț. într-o singură zi, la Di
recția agricolă județeană s-au 
înregistrat, printre altele, pește 
800 de hectare însămînțate și 
reînsămînțate cu sfeclă de za- 

1 hăr, cartofi,, cicoare, porumb, 
plante furajere. Căci aici o mare 
pondere o are zootehnia. De 
pildă, mîndria acestui județ, este 
de a fi realizat în primele cinci 
luni ale acestui an, ocupînd

Continuăm discuția cu pri
mul secretar al comitetu

lui județean de partid. Pe unul 
din pereții biroului său, la loc 
de cinste, o diplomă înrămată 
estetic : Hotărîrea nr. 9 din fe- 
.bruarie 1970 a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care este răsplă
tit efortul depus în anul 1969 de 
către organizația județeană de 
.aici, pentru bune rezultate în 
agricultură. Interlocutorul nos
tru ne urmărește privirea și, 
ghicindu-ne gîndul, ne spune : 
„Ați vrea, desigur, să știți dacă 
și pentru anul acesta vom iz
buti să ne facem demni de o 
prețuire atît de înaltă. La o ase
menea Întrebare nu pot să vă 
dau răspuns. Ceea ce vă pot 
spune, însă, cu toată certitudi
nea este faptul că, în spiritul 
COMANDAMENTELOR acestui 
timp, de grea încercare pentru 
întreaga țară și urmînd neabă
tut îndemnul partidului, vom în
scrie realizări și mai bune decît 
cele cuprinse în bilanțul anului 
precedent An care, nu uitați, a 
fost pentru noi un an de vîrf“.

DII

MODELUL ÎN FILMUL ELEVI

DE TELEVIZIUNE DONATORI
DE SINGE

(Urmare din pag. I)

tența, un elogiu, chiar, al unui 
anume mod ele a trăi viața sau 
o nostalgie specială. încărcătura 
lor semnificativă estq mai pu
ternică decit pare la pjfrpg yp.-v 
dere. Toate aceste lucruri, rti 
se va spune, sînt firești' și'hihe 
venite, ceea ce este într-adevăr 
așa. Este firesc ca autorul unui 
film să pună in el mai mult, 
decit o simplă poveste și să- în
cerce un mai subtil* .dialog' ciii 
spectatorul. în Portretul unei 
doamne este vizibilă nostalgia 
după o epocă engleză apusă, 
insistența pe fizionomiile ; de 
epocă, elogiul unei lumi pe care 
regizorul filmului avea probabil 
toate motivele să-1 facă. * Cu 
prilejul unui neînsemnat serial 
el aduce un elogiu unui popor, 
unei epoci, unor caractere, so
luțiilor de existență pe care le 
aleg unele personaje. Iată de 
ce un serial este mai mult decit 
un serial. Dacă reamintim că 
toate aceste seriale nu sînt ro
mânești vom însuma o însemna
tă încărcătură secundară de 
semnificații ale lor care vorbesc 
spectatorului român despre o 
lume pe care n-o cunoaște di
rect și al cărui elogiu îl fac sau 
nu. Serialele sînt mai mult decît 
niște deconectante și lucrul tre
buie înțeles ca atare. Ele sint 
un vehicol de o capacitate neo
bișnuită pentru a vorbi indirect 
despre o sumedenie de lucruri. 
Serialele propun în permanență 
modele. Sint aceste modele ve
nite cu serialul străin cele mai 
adecvate? Este indiscutabil că 
nu. Serialul străin face o bună 
propagandă patriei sale, elogiază 
un tip de erou specific unui, me
diu și unui popor. Sint acestea 
și modelele pe care hi le do
rim ? Fără cîteva adăugiri, rîn- 
durile de pînă aici riscă să nu 
fie bine înțelese. Formulat alt
fel. trebuie spus că serialul 
străin trebuie supus unei concu; 
rențe, că în replică trebuie să i 
se așeze în față serialul româ
nesc. Televiziunea este un fac
tor educativ mult prea impor
tant pentru a ignora importanța 
serialului și a educației pe care 
o poate f^ce. Filmul-replică tre
buie să se nască, este o necesi
tate la fel de puternică ca ori
care altele. Nu întâmplător fil
mul polonez, cehoslovac, bulgar, 
iugoslav au trecut la o produc
ție proprie de filme polițiste și 
de aventuri. Este mai mult de
cît simpla dorință de 
ceea ce se poartă, 
țiile și împrejurările
cer un tratament deosebit. în- 
tr-un film ceh altul este perso
najul detectivistic și altele so-

a avea 
Condi- 

specifice

luțiile. Filmul polonez de ace
eași categorie are o indiscutabi- 

■ lă atmosferă proprie care-i dă 
calitatea de unicat. Serialul lor 
de televiziune se întemeiază pe 
o reușită experiență cinemato-

UhiiL-din primele contraargu- 
mehte 'care se! invocă — atunci 
cînd se invocă — împotriva unei 
producții românești seriale este 

.Upsa materiei adecvate, Con- 
> 'traargument după părerea noas

tră slab. Mihâi Stoiari a arătat 
printr-o carte tixită 
mente că o materie 
nală de bună calitate stă lingă 
noi fără s-o luăm în seamă.

Reabilitarea unui haiduc, care 
reface cazul și procesul intentat 
lui Pantelimon in 1910, este o 
materie de excepție. Dacă mai 
adăugăm că fenomenul haidu
ciei a cunoscut o intensitate 
specială pe teritoriul românesc 
și uneori forme de un mare ra
finament al mijloacelor, indicăm 
încă o sursă inepuizabilă. Pen
tru ca ea să devină fertilă tre
buie înlăturate, cîteva simplifi
cări abuzive în interpretarea 
acestui fenomen social și renun
țat la tratarea exclusiv pito
rească și neosemănătoristă pe 
care au mizat cele trei seriale 
de pînă acum.

Colecția Aventura a promovat 
cîțiva autori de talent și cîteva 
romane remarcabile : Careul 
magic de N. Mărgeanu. îngerul 
negru de I. Ochinciuc. Fiul lui 
Monte Cristo de Teodor Con
stantin. Un romancier citit este 
Haralamb Zincă și unul din ul
timele lui române este conceput 
pe episoade întocmai ca un se
rial de televiziune. Autorul a 
avut și bunul simt de a nu ima
gina situații prăpăstioase, ci de 
aapela la situații și evoi cu 
totul plauzibili, actuali și coti
dieni fără a încălca regulile li
teraturii polițiste. Premizele, 
deci, sînt favorabile serialului 
tele pe astfel de subiecte.

Filmul de ,,suspans“ mai are 
și alte resurse de^excepție neex
ploatate nici de literați. Ele se 
pot afla în studiile de istorie 
care nu reduc istoria doar la ci
fre și statistici economice. Con
flictul dintre societățile străine 
de exploatare a pădurilor ro
mânești concesionate capitalului 
străin și proprietarii din vechi 
ai acestor munți, satele de ră
zeși din apropiere, a cunoscut 
forme care au dreptul. la le
gendă. Nopțile de Sînziene de 
Mihail Sadoveanu sînt inspirate 
de această rezistență colectivă 
organizată a vechilor proprietari 
care pu voiau să-și piardă mun
ții. Contactul dintre formele ca
pitaliste și o societate adine tra-

de docu- 
senzațio-

dițională a produs conflicte de 
aspect particular care pot fi o 
materie excelentă pentru cine
matograful adresat marelui pu
blic. Ea are totodată și avanta
jul de a se apropia de un con
flict social tipic, de a informa, 
deconecta și educa 
timp. Sociologii pot 
cațh dintre cele mai interesante 
în - acest domeniu. Nu mai vor
bim de posibilitățile oferite de 
actualitate acestui atit de popu
lar gen. Materia filmului ro
mânesc există, ea trebuie doar 
redescoperită

Cit despre ecranizări tele, lu
crurile sînt mult mai simple. 
Sînt romane românești ce și-au 
cîștigat de multă vreme citito
rii. Ion, Pădurea spinzuraților, 
Moromeții, Enigma Otiliei. Con- 
ceH de muzica de Bach. Balta
gul, Neamul Șoimăreștilor, Zo
dia cancerului, Nopțile de Sîn- 
ziene. Cireșarii, Velerim și veler 
doamne, Calea Victoriei. Aurul 
negru ,etc; sînt tot atitea titluri 
care pot servi ca punct de ple
care unor scenarii de televiziune.

în același 
oferi indi-

La inițiativa unui grup 
de elevi ar Liceului eco
nomic nr. 3 din Capitală
— sectorul VIII — un nu
măr de 50 elevi ai anului 
III a luat hotărîrea să 
vină în ajutorul celor si
nistrat! prin donare de 
snqe.

în urma acestei lăuda
bile acțiuni, s-au recoltat 
9 litri de singe, care, deja 
au și pornit către cei în 
suferință.

Abia intrați în majorat
— toți au împlinit de cu- 
rînd vîrsta de 18 an5 — 
această inițiativă exprimă 
într-un înalt arad maturi- 
ta’ea si simțul responsa- 
hili’rtii sociale ale celei 
mai tinere generații.

GH. I.

ANUNȚURI
Școala profesională de pe lingă Uzinele ,,Republica” 
bd. Muncii 256 — București (Tramvai 23—24, mașina 79)

Recrutează, pînă la data de 5 iulie 1970, 
pentru școlarizare prin școala profesională în meseriile de : 
ELECTRICIENI, STRUNGARI, LACATUȘ-MECANICI, LAMI- 
NATORI-ȚEVI, TREFILATORI-TRAGÂTORI, TERMISȚ-TRATA- 
MENTIST și FREZORI cu durata de 2 și 3 ani, tineri care să 

îndeplinească următoarele condiții :
• vîrsta între 15—18 ani
• studii : 8 clase elementare
• domiciliul în București sau în fosta regiune București. 
Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele

8—14, |a secretariatul școlii. Telefon 43 00 35.

COMBINATUL DE CON
FECȚII ȘI TRICOTAJE 
BUCUREȘTI, B-dul Arma
ta Poporului nr, 7. sector 
7, începînd de la data de 
10 iunie 1970 și pînă la 25 
iunie 1970 primește tineri 
pînă la 18 ani, din Bucu
rești și din comunele cu o 
distanță 
50 km de 
înscrierea 
admitere 
sională, după cum 
ză *

I SPECIALITĂȚI 
DURATA ȘCOLARI
ZĂRII 2 ANI.
• confectioner îmbră
căminte din țesături
• Confectioner îmbră
căminte din tricot
• tricoteuri
• finisori

de maximum 
București pentru 
la examenul de 
în școala profe- 

urmea-

CU

II SPECIALITĂȚI cu 
DURATA ȘCOLARI
ZĂRII 3 ANI .
• mecanici de între
ținere
• electricieni

Carididații se vor pre
zenta pentru înscrieri la 
sediul întreprinderii la 
serviciul învățămînt cu ur
mătoarele acte :

1 Certificatul de absol
vire a 8 clase (original)

2 Certificat de naștere, 
copie legalizată.

3. Certificat medical și 
microradiografia.

Examenul cje admitere 
constă în probe scrie și o- 
rale la matematică și la 
limba română.

Locul și data examenului 
se vor comunica la înscri
ere.

Ne putem preface — și ade
sea ne și prefacem — că nu ob
servăm, putem, scrie — și adesea 
și scriem — numai despre specta
colele grave, profunde, vizînd 
problemele fundamentale ale e- 
xistenței, dar în momentele de 
luciditate trebuie să ' coiwedem 
pînă și noi, cronicarii, că reper
toriul curent al multor teatre, re
pertoriul din care se constituie 
ceea ce se numește viața teatra
lă concretă, zilnică a unui mare 
număr de localități, este compus 
cu precădere din "comedii: co
medii de toate soiurile, de toate 
măsurile, de toate calibrele. Co
medii care duc în spate stagiuni 
întregi, planuri de încasări, bu
gete și prime. Un teatru mon
tează concomitent, să zicem, (e- 
xemplul este convențional) 
gele Lear și Papagalița și curca
nul. Despre primul spectacol 
scriem detaliat, analizăm, com
parăm, elogiem. Pe al doilea, cel 
mai adesea, nu-l luăm în seamă. 
Dar acolo, pe scena teatrului, 
Regele Lear, ține trei reprezen
tații, iar Papagalița trei stagiuni. 
Pentru publicul mare al orașului 
respectiv, Regele Lear nici nu 
prea există, pe cînd Papagalița 
este o realitate permanentă, vă
zută, revăzută și răsvăzută.

O atare împrejurare, mult mai 
frecventă decît s-ar crede (pînă 
și la prestigiosul, respectabilul și 
respectatul teatru „Bulandra" se 
joacă, într-una din săli, la 12 din 
cele 14 reprezentații ale unei 
săntămîni, Puricele în ureche), 
obligă la realism. Nu spun, că 
ea este definitorie. Nu spun nici 
că trebuie s-o acceptăm cu senti
mentul fatalități. Pauperitatea 
sau numai unilateralitatea unor 
repertorii au fost, dimpotrivă, 
ținta multor atacuri critice, și ru
brica noastră teatrală n-a, stat ne 
marginea acestui cîmv d” bătaie. 
Dar. constatind. explicînd si com- 
băfînd fenomenul, nu ne putem 
face în același timp că nu-l ve
dem. Nu putem scrie la infinit 
numai despre spectacolele care 
nu se programează.

La urma urmei (mai e nevoie 
să precizez ?) nu comedia ca a- 
tare este dizolvantă, ci varianta 
ei joasă, infoimă, divertismentul 
primitiv și gregar (precum și

ORA DI DESEN
DUPĂ
TRECEREA APEEOR

Marcel Gingulescu și Iulian Voi cu în spectacolul Teatrului din 
Tg. Mureș cu Un individ suspect de Branislav Nușici

Al V-lea
Concurs 

și Festival 
Internațional

„George
Fnescu“

co>espunzatoare a dra- 
melodrama ieftină și le- 

Nu Aristofan, Moliere, 
sau Caragiale deservesc 

manu-

varianta
IB,_ mei — 

Re- - șioasă).
Goldoni 
idealul nostru artistic, ci 
facturierii de speță obscură care, 
cum scria recent cineva, parafra- 
zîndu-l pe Lanson, „printre la
crimi și rîs, prin mecanisme co
mice sau terifiante, prin veselie 
debordanta sau lovituri de teatru 
care taie respirația, propun pu
blicului să se acomodeze liniștit 
cu o morală inacceptabilă, de cea 
mai vulgară mediocritate : banul, 
poziția, cariera, șansa, averea, cel 
mai josnic ideal de succes pozi
tiv și de 'îndestulare materială". 
Deci, op'indu ne bunăoară la Tg. 
Mureș, nu ne vom crispa nevii- 
zînd pe afișul teatrului nimic alt
ceva decît Un individ suspect de 
B. Nușici și Omul care a văzut 
moartea de V. Eftimiu. Vom 
suspina melancolic, firește, după 
marile succese ale teatrului din 
această stagiune, Acești îngeri 
triști și Dansul sergentului Mus
grave, defuncte amindouă înainte 
de vreme, dar ne vom spune că, 
în fond, și cele două comedii, 
deși lejere, poartă în ele o anu
me finalitate morală și socială 
care le scoate din categoria celor 
numite mai sus și le poate înălța 
peste nivelul divertismentului 
frivol.

Dar spectacolul cu piesa lui 
Nușici — singurul pe care l-am 
văzut — este în bună măsură 

.deconcertant. Textul,, cc-i drept, 
e departe de valoarea capodope
relor clasicului sîjh'V comparabil 

"în midț? privințe (mai puțin a- 
dîncimea filozofică) cu Caragiale 
al nostru. Oricum, însă, e un 
text de Nușici, și mi se pare cel 
puțin ciudată neîncrederea cu 
cave .regizorul Eugen Mercus și 

.pictorii s-au apropiat de el. Aceas- 
-tă uiîm .edcre este ’ principala 

mgrcă distinctivă a spectacolului. 
Se vede cit de colo că s-a por
nit de la o idee preconcepută: 
aceea că situațiile și replicile pie
sei n-au destul haz, că persona
jele sînt firave, că publicul nu 
va reacționa. Trec peste prima în
trebare care-mi vine in minte — 
de ce s-a ales, atunci, această

-ecțiue nu se pot. deocamda
tă, desfășura în clase. Apa a 
trecut de ferestre, a făcut ra
vagii. Iăsînd totul ud, distrus, 
hîd. Și s-a retras. în timp ce 
soarele și focul usucă nereți 
și bănet. orele de clasă se 
desfășoară unde se poatp.

Se veste — lecțiile continuă, 
după ce o săptămînă au fost 
întrerupte. Elevii și-au luat 
scăunelele, și au ieșit în drum, 
să deseneze Tovarășa profe
soară Aurelia Popescu le-a 
spus să deseneze școala, cum 
arată ea după trecerea apelor. 
Dar copiii au rugat-o să-i lase 
să 
să deseneze o școală răvășită, 
cu perefii uzi, cp mîl în curte 
și în clase, cu bănci distruse. 
Și-au desenat pomii. Pomii a- 
ceia viteji, care nu s-au clintit 
din fața apelor, rămînînd de 
strajă școlii/ să le înfrumuse
țeze în continuare jocul în re
creații. Tovarășa profesoară a 
înțeles și a aniînat pe altă
dată ora de desen „Școala > 
noastră din Ileanda" (Liceul de 
cultură generală din Ileanda, 
județul Maramureș).

schimbe tema. Nu voiau

• • • • •
fanemo
ACEST BUNIC AFURISIT : ru

lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora 20).

JURNALUL --------------
TE : rulează la 
11,30; 14; 16,15;

PROCESUL; 
toi (ora 21),

ACȚIUNEA „VULTURUL" : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,30 
în continuare; 18; 20,30), Bucegi 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30). Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

VÎNĂTORUL de CĂPRIOARE î 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,45; 
16, 18,15; 20,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Re
publica (orele 3,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21). Sala Palatului (orele.
17,15; 20,15), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20). Stadionul Dinamo 
(ora 20,15).

DANSINO SIRTAKI : rulează la 
Favorit (orele 10; 15,30; 18; 20,30),
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13.30; 
16; 18,15; 20,45) Grădina Doina 
(ora 20).

AȘTEAPTĂ PINA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 20.45), Excel
sior (orele 8,45; 11; 13,30; ÎS; 18,30: 
21), Melodia (orele 8.45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

UNEI CAMERIS- 
Capitol (orele 9,15; 
18,30),
rulează la Capi-

iTIMPfi. pv. LIBI
după „Comedia umană" de Balzac, 
producție a studiourilor franceze 
• 21,45 Dialog cu știința $ 22,25 
Muzică la sugestiile telespectato
rilor • 22,45 Telejurnalul de
noapte 9 23,00 închiderea emi
siunii.

ADELHEID : rulează la Cen
tral (ora 21).

COMEDIANȚII : rulează la Cen
tral (orele 9; 12; 15; 18).

CĂLĂTORIE FANTASTICA s 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
21 în continuare).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Modern (orele 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 10; 15,30; 18; 20,30), 

“,2“ în conti- 
Grădina Arta

Arta (orele 9,30—11,30 
nuare; 15,30: 18), ~ v
(orele 20).

ADIO TEXAS : 
frățirea (orele 10;

CASTELUL
LOR ; rulează la 
10,30; 15,30; 13). <
(ora 20,15).

CIND TU NU EȘTI : rulează la 
Buzești (orele 14; 16,15), Grădina 
Buzești (ora 20,45).

UN CUIB DE NOBILI J rulează 
la Buzești (ora 18,30).

PICIOARE LUNGI. DEGETE 
LUNGI : rulează la Dacia (orele 
8,30—20,30 în continuare). Progre
sul (orele 10; 15.30; 18). Progresul 
Parc (ora 20).

SPLENI1OARE TN IARBA : ru
lează la Unirea (orele 10; 15,30; 
18; 20.15), Popular (orele 10: 15,30; 
18; 20,15).

rulează la în» 
; 15,30; 17,45; 20), 
CONDAMNAȚI- 
Rahova (orele 

Grădina Rahova

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20),

BĂNUIALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 10; 16; 18; 20)

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Miorița (ore
le 10; 12; 15; 17,30; 20).

STAPÎN PE SITUAȚIE ; rulea
ză la Cotroeeni (orele 15,30; 18;
20).

WARLOCK : rulează la Crîngași 
(orele 16; 18; 20).

...SA UCIZI O PASARE CIN- 
TATOARE : rulează la Volga 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30). Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18). Grădina 
Aurora (ora 20.15).

MY FAIR LADY : 
Moșilor (orele 10; 16), 
Moșilor (ora 19.45).

URMĂRIREA : rulează 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA LAS 
rulează la Flacăra (orele 
18; 20,15).

CÎND SE ARATĂ CUCUVEAUA: 
rulează la Cosmos (orele 15,30 18; 
20.15).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Tomis (orele 9,30—15.30 
în continuare; 18), Grădina Tomis ,

(ora 20), Flamura (orele 11; 16; 
18,15; 20,30).

MOLI. FLANDERS : rulează la 
Vitan (orele 10; 15,30; 18), Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

ANCHETATORUL DIN UMBRA: 
rulează la Grădina Unirea (ora 
20,15).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează la Grădina Vitan (ora 20).

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE FOTBAL — CHILE 1962: ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 

' ................................ 17; 18,45;— (orele 9; 11; 13; 15; 
20,30).
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emisiunii.

rulează la 
Grădina

la Mun-

VEGAS: 
10; 15,30;

• 17,00 Deschiderea 
Microavanpremiera • 17,05 Bule
tin de știri • 17,10 Tele-școală 
• 18,10 Desene animate. „Desen 
pentru o pasăre" • 18,20 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto • 18,40 Teleglob : între Rio 

> 19,00 Reflector 
— publicitate 

„Vrăbiuța

și Sao Paulo •
• 19,15 Anunțuri
• 19,20 : 1001 de seri; ,, ______ ...
cea vitează" (film) • 19,30 Tele
jurnalul de seară • T”...
artistic : „Chouanii" — ecranizare

20,00 Film

piesă P — și mă mulțumesc să 
observ ____
optici în spectacol. Totul este în
groșat, supradimensionat, carica
turizat. Nu în virtutea vreunei 
idei coerente, coagulante, ci 
O lim pia re, de la caz la caz, 
la scenă la scenă, ca să fie, 
să se rida. Urmarea este că 
devărul de viață cuprins în 
ziunea realistă a dramaturgului 
se pulverizează, fără să ni se 
propună în locul lui vreun alt 
adevăr, acceptabil sau nu. Spec
tacolul este, pe cea mai mare 
parte din lungimea lui, o juxta
punere de „poante", de efecte 
facile, monotone și nu o dată ca
botine, în viitoarea cărora nu a- 
pucă să se închege un caracter 
(cu excepția celor, secundare, in
terpretate de Ion Fiscuteanu și 
Nicolae Scări ut, icmarcabile toc
mai prin unitatea lor născută din 
simțul măsurii), să se deseneze o 
relație.

Mult mai profesioniste, mai or
ganizate, de un gest incomparabil 
mai sigur, sînt reprezentațiile de 
comedie prezentate în turneul 
bucureștean al Teatrului din 
Constanta, în regia lui Mihai Be
rechet. Textele (Puricele în ure
che de Feijdeau și Bliss — o fa
milie trăsnită de Noel Coward) 
sînt dintre cele de succes sigur, 
verificat, și, dacă ele aparțin mai 
direct zonei divertismentului,' nu 
vom reproșa teatiului că le-a 
ales, n u numai pentru că ar fi 
nedrept să imputăm unui tea
tru din provincie dn repertoriu 
pe care teatrele din București îl 
joaca în aprobarea generală, dar 
și pentru că aceste spectacole sînt 
destinate cu precădere stagiunii 
estivale de pe litoral, unde di
vertismentul își ore rostul lui. 
Fără să îiwerce operația inutilă 
și imposibilă de a căuta even
tuale sensuri satirice mai profun
de, regizorul se mulțumește să 
pună în valoare, cu destul meș
teșug, ceea,, ce piesele îi puteau 
oferi: la Feydeau — cascada 
înnebunitoare a situațiilor comi
ce, mecanismul perfect și absurd, 
comvus din sute de piese irepro
șabil articulate, care se învîrtesc 
cu o viteză amețitoare în gol; la 
Noel Coward — excentricitatea 
de tip foarte britanic, care pri
lejuiește un fel de satiră amabi
lă, semănînd mai degrabă cu o 
bătaie pe umăr, a cîtorva tipuri 
mai mult sau mai puțin sociale, 
descrise fără 
tului. Actorii 
spirit, grație 
trei calități 
asemenea țel . .. ..........
părut, cu deosebire, buni: Ilea
na Ploscaru, Petre Lupu, Aurora 
Simfonică, Bornei Stănciugel, 
Sandu Simfonică.

E puțin ? Evident, dar aceas
ta e realitatea. O săptămînă tea
trală de la Tg. Mureș din Un in
divid suspect se compune, nu din 
Acești îngeri tiiști sau Dansul 
sergentului Musgrave, după cum, 
la Constanța, Puricele în ureche 
sau Bliss țin afișul mult înaintea 
Săgetătorului sau a Romanțioși
lor. Fenomenul se cuvine studiat 
mai atent, și din acest studiu 
trebuie să reiasă măsuri eficace 
și de perspectivă pentru o îit- 
treagă politică teatrală. In orice 
caz, cea mai păgubitoare atitu
dine cu putință este să ne prefa
cem a nu-l observa și, în conse
cință, a nu lua măsurile care se 
impun.

SEBASTIAN COSTIN

Interviu cu

ION DUMITRESCU 
președintele Comitetului 
național de organizare

consecințele unei atari

la 
de 
ca 
a- 

vi-

ferocitatea moraliz
au. aproape toți, 
și măsură — cele 

indispensabile unui 
de teatru. Mi s-au
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^Opera Română ; SEARA VIE- 
NEz.A — ura 19,30; Teatrul de O- 
peretă : SUZANA — ora 19,30' 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : HEIDELBERGUL 
DE ALTĂDATĂ — ora 20; Tea- 

'/oUL- ”Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20; (Sala 
Studio) PURICELE ÎN URECHE
— ora 20; Teatrul de Comedie • 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul Mic : PRIMARUL 
LUNII SI IUBITA SA - ora 20 ; 
Teatrul Giulești (La Teatrul de 
vară „23 August1): COMEDIE CU 
olțeni — ory 20; Teatrul „Ion 
Creangă" : ROATA MORII — ora 
9 30 și 16; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): LA GRADINA CĂ- 
RA.BUȘ - ora 19,30; (Calea Vie» 
toriei): NICUȚA... LA T AN ASE
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescuy„-„„FL°ARE DE CACTUS —

„Țăndărică"
O POVESTE 
17; (Str. Aca- 
COCOȘAT — 

U.G.S. (La 
„Herăstrău") :

ora 19,30; Teatrul 
(Calea Victoriei): 
CU CÎNTEC - ora 
demiei); CĂLUȚUL 
ora 17; Ansamblul 
Teatrul de vară 
CONCERT SPECTACOL DE SE- 
LECȚIUNI — ora 20.

Anul acesta, între 5—21 sep
tembrie, capitala țării noastre va 
găzdui pentru a cincea oară 
Concursul și Festivalul Interna
tional „George Enescu“. Ne-am 
adresat maestrului ION DUMI
TRESCU, președintele Comitetu
lui Național de organizare a celei 
de a V-a ediții a concursului și 
festivalului „George Enescu“, cu 
rugămintea de a ne relata cîteva 
amănunte despre stadiul actual 
al pregătirilor ce au loc.

Concomitent cu concursul și 
festivalul nostru, la Bonn și Ber
lin vor avea loc mari manifestări 
prilejuite de bicentenarul nașterii 
iui Beethoven, la Budapesta -— 
festivitățile Bârtok, iar la Varșo
via — cele consacrate lui Chopin. 
Cu toate acestea, agenda festi
valului se anunță foarte bogată 
și variată, bucurîndu-șe de pre
zența unor personalități și ansam
bluri de valoare.

Mai întîi voi aminti cîteva for
mații de renume cum ar fi Lon
don Symphony Orchestra, baletul 
Teatiului „Kirov“ din Leningrad, 
orchestra de cameră Gewandhaus 
din Leipzig, cvartetele Juilliard 
și Smetana clin S.U.A. și respectiv 
Praga. Pe podiumurile sălilor de 
concert vor urca violoniștii Hen- 
ryk Szeryng (Mexic) și Wolfgang 
Schneiderhahn (Austria), violon
celistul Mstislav Rostropovici 
(U.R.S.S.), pianiștii Gyorgv Ciffra 
(Franța), Paul Badura Skoda și 
Jorg Demus (Austria), flautistul 
Jean Pierre Rampal (Franța). 
Spectacolele de operă vor avea 
ca oaspeți pe cunoșcutii cîntăreti 
Virginia Zeani, Nicola Rossi-Le- 
meni și Nicolai Ghiuzelev. Or
chestrele simfonice vor avea la 
pupitru pe dirijorii Andre Pre
vin (Anglia), Wolfgang Sawalisch 
(Austria), Paul Kletzki (Elveția) și 
Paul Parav (Franța).

— Ce formații românești vor 
participa la festival ?

— Un loc important îl ocupă 
pe afișele festivalului artiști și 
formații din țara noastră, a cj^ 
ror evoluție este urmărită cil 
mult interes de public. Astfel vor 
putea fi audiate concertele date 
de Filarmonica „George Enescu" 
și formațiile Radioteleviziunii Ro
mâne, formațiile de cameră Ma
drigal, Musica Nova, Camerata 
și Academica din București, Fi
larmonica și orchestra de cameră 
Ars Nova din Cluj. în zilele fes
tivalului vor putea fi audiate u- 
nele din cele mai remarcabile 
spectacole ale Operei Române, 
cum sint capodopera enesciană 
„Oedip“, „Decebal“ de Gh. Du
mitrescu, „Fidelio“ de Beethoven, 
„Faust“ de Gounod, „Aida" și 
„Don Carlos" de Verdi și „Boris 
Godunov" de Mussorgski.

Doresc să subliniez faptul că 
în cadrul concertelor actualului 
festival se va pune un accent 
deosebit pe operele lui Beetho
ven, ca un omagiu adus mare
lui compozitor, în acest an în 
care întreaga omenire sărbătorește 
două sute de ani de la nașterea 
sa.

— In ce stadiu se află pregă
tirile pentru concurs ?

— Așteptăm ultimele înscrieri, 
dar de pe acum se anunță mai 
mulți concurenți decît în anii 
trecuți, mai ales la vioară și pian. 
La canto se remarcă o masivă 
participare românească de buna 
calitate.

Premiile concursului vor fi mai 
mari decît în trecut, la care se 
vor adăuga și premii acordate de 
alte asociații și instituții. Uniu
nea Compozitorilor va oferi un 
premiu pentru cea mai bună in
terpretare a unei piese românești. 
In ceea ce privește componenții 
juriilor, nu putem cita deocam
dată decît pe membrii străini 
care au fost invitați din timp. 
Constituirea juriilor cu membri 
români se va face, conform uzan
țelor, în preajma concursului. 
In juriul concursului de pian vor 
participa Magda Tagliafero (Bra
zilia), Josef Palenicek (Ceho
slovacia), Andre Marescotti (El
veția), marchizul de Gontaut Bi
ron (Franța), Maria Canals (Spa
nia), Eugene List (S.U.A.) și Di
mitri Bașkiiov (U.R.S.S.). Juriul 
concursului de vioară cuprinde 
pe Louis Poulet (Belgia), Vagn 
Holmboe (Danemarca), Michelle 
Auclair (Franța), Ricardo Odno- 
possoff (Italia) și Tadeus W ron- 
sky (Polonia). în fine, din juriul 
concursului de canto va face 
parte Monelaos Palandios (Gre
cia), Lore Fischer (Republica Fe
derală a Germaniei), Reti Joszef 
(Ungaria) și Mark Reizen 
(U.R.S.S.).

Interviu realizat de 
T. K AR AC AȘI AN
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DESCHIDEREA COLOCVIULUI EUROPEAN CU TEMA: 
„PROBLEMELE CONFERINȚEI EUROPENE PENTRU 

COOPERARE Șl SECURITATE"

CRONICA U. T. C.
TOVARĂȘUL ION ILIESCU

A PLECAȚ ÎN R.F. A GERMANIEI

La București s-au deschis joi 
dimineața lucrările celui de-al 
doilea Colocviu european cu 
tema : ,,Problemele conferinței 
europene pentru cooperare și 
securitate”, organizat sub egida 
Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale din 
România (A.D.I.R.I.).

Timp de trei zile participanta
— oameni de știință, experți și 
specialiști în domeniul relațiilor 
internaționale, — vor aborda 
probleme privind rolul conferin
ței europene în procesul de edi
ficare a securității, conținutul și 
scopurile acesteia, o serie de 
aspecte ale pregătirii și or- 
fanizării ei, precum și contri- 

uția directă pe care ei o pot 
aduce la așezarea relațiilor între 
state pe principiile fundamen
tale ale dreptului internațional, 
la instaurarea unui climat favora
bil colaborării și cooperării între 
popoarele continentului nostru.

La ședința de deschidere au 
luat parte Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Cornellu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Deschizînd lucrările, prof. dr. 
docent Traian Ionașcu, președin
tele Asociației de drept interna
țional și relații internaționale din 
Republica Socialistă România, a 
salutat pe participanți în numele 
Asociației, urînd succes desfășu
rării colocviului.

Secretarul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Constantin Stătescu, a dat apoi 
citire mesajului președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, adresat participanți- 
lor la colocviu.

Mesajul a fost urmărit cu a- 
tenție și primit cu interes de 
participanți

La lucrările colocviului iau 
parte peste 50 de oameni de 
știință din 25 de țări, precum și 
reprezentanți ai unor organizații și 
institute internaționale.

4 •
In prima zi a lucrărilor, la pro

punerea profesorului Dimitrie 
Tomașevski, de la Institutul de 
economie mondială și relații in
ternaționale din Moscova, partici- 
panții la colocviu și-au exprimat 
compasiunea față de victimele 
recentelor inundații din România 
și au urat poporului român să 
înlăture cit mai grabnic urmările 
acestei calamități.

Aceleași sentimente au fost ex
primate și de profesorul elvețian 
Curt Gasteyger.

(Agerpres)

Primire la tovarășul 
Gheorghe 
Rădulescu

_ Avarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republi
cii Socialiste România în Con
siliul de Ajutor Economic Re
ciproc, președintele Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R., a 
primit joi pe N. V. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, aflat 
în București, cu care a exami
nat probleme ale activității 
curente ale unor organe 
C.A.E.R. pe perioada imediat
următoare.

In cadrul unei festivități, 
care a avut loc joi la amiază, 
la Ateneul Român, a fost ina
ugurată — sub egida Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă — Expoziția de foto
grafii Organizată cu prilejul 
aniversării unui an de la for
marea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

La 4 iunie, la Academia Re
publicii Socialiste România a avut 
loc ședința de constituire a Co
mitetului de organizare a mani
festărilor științifice și culturale 
pentru aniversarea a 2 500 de ani 
de la crearea statului iranian.

Joi dimineața, Mehrdad Pahlbod, 
ministrul culturii și artelor din 
Iran și persoanele oficiale iranie
ne care îl însoțesc, au făcut o 
vizită la Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă,

A DOUA CAMPANIE
(Urmare din pag. I)

repartizate pentru aceste zone 
formații complete de lucru în
zestrate cu tot ce este necesar. 
S-au creat, prin urmare, toate 
condițiile ca lucrările amintite 
să se execute bine și într-un ter
men foarte scurt.

— în unele zone de la retra
gerea apelor s-au scurs cîteva 
zile bune. Ce s-a realizat în a- 
cest interval ?

— Chiar ieri am întocmit o 
asemenea situație. Rezultă că 
pînă acum au fost reînsămînțate 
38 000 de hectare din circa 
20 000 cu porumb, 5 400 cu sfe
clă, 2 000 cu legume iar restul 
cu alte culturi.

Mesajul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

gherită a fiecărei națiuni, în 
conformitate cu propria sa 
voință, într-un climat de res
pect reciproc al independenței 
și suveranității naționale, nea
mestec în treburile interne, 
deplină egalitate în drepturi a 
tuturor statelor și popoarelor, 

înfăptuirea securității euro
pene va trebui să constituie, în 
concepția noastră, o premisă 
și o consecință a dezvoltării 
multilaterale — pe plan poli
tic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural, social — a rela
țiilor de colaborare între toate 
statele continentului, indife
rent de orînduirea lor socială 
și politică. Mutațiile econo
mice și sociale, ritmul fără 
precedent al dezvoltării știin
ței și tehnicii dau, în condi
țiile actuale, noi dimensiuni 
ideii de colaborare și coope
rare, cer ca toate țările să par
ticipe în mod neîngrădit, fără 
nici un fel de discriminări, la 
schimbul de valori materiale 
și spirituale, impun înlătura
rea oricăror obstacole care se 
mai ridică în calea dezvoltării 
raporturilor normale între 
state.

SPRIJIN im/AlIOML 
ACORDAT ROMÂNIȚI

Guvernul bulgar a hotăra, la 
2 iunie, suplimentarea cu 400 000 
leva (în materiale de construc
ție, tricotaje, saltele etc.) a 
ajutorului acordat sinistraților 
din România. Ajutorul mate
rial total acordat pînă în pre
zent de guvernul bulgar este 
de un milion leva.

Guvernul Zambiei a hotărît 
să contribuie cu 10 000 dolari la 
fondul de ajutorare a sinistrați- 
lor din România.

Primul ministru iranian A. 
A. Hoveyda a dpnat personal 
suma de 200 dolari.

Guvernul Finlandei a hotărît 
să acorde un ajutor în valoare 
de 200 000 mărci finlandeze, 
pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor din România. Cru
cea Roșie finlandeză va trimite 
medicamente și îmbrăcăminte, 
pături și corturi. Acest ajutor 
se adaugă celui trimis anterior, 
în valoare de 100 000 mărci fin
landeze.

Ministrul de externe al Aus
traliei, William McMahon, a a- 
nunțat că țara sa va oferi suma 
de 5 000 dolari ca ajutor pen
tru înlăturarea urmărilor gra
velor inundații care au avut 
loc în România.

Sindicatele egiptene au acor
dat un ajutor în medicamente 
și îmbrăcăminte în valoare de 
circa 7 000 lire sterline.

Printr-o telegramă adresată 
Consiliului de Stat, firma „Rei- 
chold Chemie", ag. Viena, a- 
nunță că pune la dispoziția sta
tului român, în mod gratuit, 
produse în valoare de 400 do
lari S.U.A., precum și o con
tribuție de 250 dolari S.U.A.

Din Austria au mai anun
țat donații la fondul pentru în
lăturarea urmărilor calamității, 
firmele : „Austrovich" — 26 000 
șilingi, „Metal-Chimie" — 10 000 
șilingi, „Indupromat" — 5 000
șilingi, „Vajda und Co.“ — 
10 000 șilingi, „Zemanek" — 1 000 
șilingi, ,,Erste Tiroler Lat- 
shenol Brennerei" — 12 500 și
lingi, „Franz Lipowski" — 3 000 
șilingi, „Van Reekum" — 7 000 
șilingi, „Franz Kluger" — 1000 
șilingi, „Osterreichisch-Alpine 
Montangesellschaft” — 40 000 și
lingi, „Te-We-Be" - 10 000 și
lingi, „Intercontinentale" — 
5 000 șilingi, „G.O.C." — semin
țe în valoare de 200 000 șilingi, 
,.Dolly" — îmbrăcăminte în va
loare de 25 000 șilingi, „Veits- 
cher Magnesitwerke" — 50 000 
șilingi, „Tyrolit Werke" — 
15 000 șilingi, „W. Baereck" — 
1 000 șilingi.

— Ministerul consideră satis
făcător ritmul în care s-au exe
cutat în acest interval reînsă- 
mînțărilc ?

— Nu. Ritmul de lucru e ne
satisfăcător. Forțele care sînt 
concentrate în aceste zone asi
gură pregătirea terenului și în- 
sămînțarea întregii suprafețe ca
lamitate în cel mult opt zile. 
Qri pînă acum s-a realizat foarte 
puțin. Sigur, întîrzierile au fost, 
în multe locuri, determinate de 
faptul că apele s-au retras mai 
lent, a existat un exces de umi
ditate, au fost ploi, dar ceea ce 
nemulțumește în primul rînd 
este rnodid în care cadrele, con
ducerile unităților s-au ocupat 
de organizarea acestei acțiuni.

Securitatea europeană nu 
poate fi decît opera și răspun
derea comwnă a tuturor țări
lor continentului, care trebuie 
să fie, în același timp și bene
ficiarele ei. Pregătirea și buna 
desfășurare a conferinței ge
neral-europene trebuie să se 
facă, de aceea, cu participarea 
tuturor statelor interesate, a 
tuturor popoarelor de pe con
tinent. Toate forțele înaintate, 
progresiste, dornice de pace și 
colaborare din Europa sînt 
chemate să acționeze în a- 
ceastă direcție !

Viața relevă ca deosebit de 
utile pentru pregătirea condi
țiilor propice ținerii unei ase
menea conferințe întîlnirile 
bilaterale și multilaterale, la 
diferite nivele, dintre cei care 
susțin ideile securității, păcii 
și colaborării pe continent și 
militează pentru materializa
rea lor în practică.

Este evident că o asemenea 
conferință nu va putea aborda 
și soluționa dintr-o dată mul
titudinea de probleme acumu
late în Europa. Va fi nevoie de 
o muncă asiduă și perseveren
tă, de mai multe întîlniri. Va

Președintele societății „Davy 
Ashmore Limited Dashmore" 

■ din Londra a adresat o tele
gramă președintelui Consiliu
lui de Stat? prin care exprimă 
îngrijorarea în legătură cu ra
vagiile făcute de inundații în 
România și anunță donarea su- 
met de 100 lire sterline

Au mai făcut donații firmele 
engleze : „Wogau Maschinerv
Ltd" — 3 300 lire, „Zylan Ltd"
— 1 200 lire, „Pkaraoh Cane Co
Ltd" — 600 lire, „Ivirii MischeD 
Co." — 240 lire, „N. He.vdemann 
C'o“ — 100 lire, „Incheape
International" — 100 lire, „Pe
trocarbon Development Ltd"
— 315 lire, „Murrays Sa
les and Service Co" — 350 lire, 
„Maynard and W’alace Ltd" — 
250 lire.

Firma „Sandoz" din Elveția a 
făcut o nouă donație în medi
camente și numerar în va
loare de ,43 000 franci elvețieni.

Primari)] general din Koln — 
R.F. a Germaniei. Theo Bura
nen, a donat 20 000 mărci în a- 
jutorul refacerii economice a 
așezărilor afectate de inundații.

Din R.F. a Germaniei au mai 
I făcut donații firmele „Alfred 

Vest" — 1 000 mărci, „Flamingo 
Fisch" — 1 000 mărci.

Din Olanda au mai anunțat 
donații firmele „Mosselman" — 
4 500 florini și „Nutricia" — 
alimente în valoare de 13 563 
florini.

Firma „Societe d’Importation 
des Produits Azotes" din Fran
ța a donat 20 000 franci fran
cezi, iar „Service national des 
produits laitiers" din Belgia, o 
tona de lapte praf.

Mai mulți cetățeni francezi 
au donat 4 850 franci și 100 do
lari.

Diverși cetățeni polonezi au 
dqpus la fondul de ajutorare 
suma de 380 zloți.

Cetățeanul Siegmund Lukas 
din Frankfurt a făcut o donație 
de 500 mărci vest-germane.

Un grup de cetățeni suedezi 
au donat 360 coroane suedeze.

Nicholas Andrews, prim-se- 
cretar la ambasada S.U.A. din 
Varșovia a subscris la fondul 
de ajutorare 100 dolari.

Un grup de cetățeni polo
nezi, de origină română, au 
contribuit la fondul de ajuto
rare cu 1 000 zloți.

Organizația „American Je
wish Joint Distribution Commi
ttee" a pus la dispoziția guver
nului român 60 000 de dolari 
pentru refacerea regiunilor si
nistrate din țara noastră.

N-au fost mobilizate suficiente 
forțe pe aceste suprafețe, trac
toarele și celelalte mașini agri
cole au fost incomplet folosite. 
Iată de ce este necesar ca spe
cialiștii, conducerile unităților 
și în special ale I.M.A. să ia mă
suri urgente pentru îmbunătăți
rea organizării muncii, pentru 
mobilizarea unor forțe sporite pe 
aceste suprafețe astfel îneît ma
șinile să lucreze la întreaga lor 
capacitate. Cu cît se va însă- 
mînța mai repede cu atît recolta 
va fi mai buna.

— Tovarășe director general, 
reporterii noștri ne informează 
că în unele zone, pentru prima 
dată inundate, se manifestă o 
anumită rezervă față de necesi
tatea acestor lucrări, de eficien
ța lor.

— Este complet nefondată și 
dăunătoare o asemenea concep
ție. Ea trebuie combătută ori
unde apare. Este nefondată pen

fi nevoie, de asemenea, să se 
asigure o pregătire temeinică 
a conferinței, însă nu trebuie, 
în nici un caz, ca aceasta să 
ducă la amînarea la infinit a 
acestei acțiuni menite să im
prime un curs pozitiv spre 
pace și securitate pe continen
tul nostru și în întreaga lume, 

în pregătirea cu șanse de 
reușită a acestei conferințe, o 
deosebită importanță capătă 
străduințele oamenilor de 
știință, experți și specialiști 
în domeniul relațiilor interna
ționale. Ne exprimăm convin
gerea că colocviul dumnea
voastră va servi pe deplin a- 
cestui scop, va marca o reală 
contribuție la pregătirea unor 
condiții cît mai bune pentru 
organizarea și desfășurarea 
conferinței.

Exprimîndu-mi speranța că 
lucrările colocviului vor fi în
cununate de bune rezultate, 
urez tuturor participanților 
deplin succes și multe satis
facții în realizarea nobilelor 
țeluri, — de securitate, co
laborare și pace — sub sem
nul cărora se întrunesc, în a- 
ceste zile, în capitala Republi
cii Socialiste România.

Intr-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
cetățeanul italian Lucagrossi 
Romolo din Genova, se spune : 

|. Cel care vă scrie este un mun- 
" citor italian, care lucrează la un 
ziar cotidian din'Genova.

în noaptea aceâsta am publi
cat știrea despre gravele inun
dații care în aceste zile au lovit 

, țara dv. în știre se vorbește des
pre zeci de morți, mii de sinis- 
trați și de grave daune aduse e- 

’ conomiei.
Vă scriiț ppjitȚu a-mi exprima 

profundele condoleanțe precum 
și puternica solidaritate cu dv 
și cu țara dv.

Anexez o modestă contribuție 
(salariul pe o zi de muncă) ca 
semn al solidarității care uneș
te toate forțele muncii din în
treaga lume muncitoare, atît din 
răsărit cit și din occident.

In numele Grupului Wogau 
Brameast și a Asociaților săi — 
General Engineering et Co. 
(Radcliffe) Limited, Redman 
Heenan International Limited, 
Wilson and Longbottom Limi
ted, Garnett Bywater Limited, 
Priest Furnaces Limited, Quali- 
tex Limited, P. Leiner Limited, 
R. E. King Limited, Wogau 
Brameast and Guiness Mahon — 
K. Peter Dahm a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se spune :

Ca Societate, de-a lungul ani
lor, am avut relații strinse și 
prietenești cu multe întreprin
deri din Republica Socialistă 
România și dorim să ne expri
măm sentimentele printr-o con
tribuție în vederea ajutorării 
poporului român în nevoie.

în consecință, vicepreședintele 
nostru din Londra, dl. J. D. 
Power, a dat instrucțiuni ca 
suma de 3 300 dolari să fie 
transferată imediat, în contul 
fondului de ajutor, la București. 

Familia Louis Faranda din 
Elveția a donat la fondul de 
ajutorare 500 franci elvețieni.

Cîntărețul englez Cliff Ri
chard, care va concerta în Ca
pitală în luna iunie, a comuni
cat că va oferi un concert gra
tuit, beneficiile obținute urmînd 
a fi donate în contul 2 000.

De asemenea, formația ame
ricană „Blood Sweat And 
Tears", care va evolua la Bucu
rești și Constanța în această 
lună, a anunțat că va oferi în 
plus un concert la Ploiești, be
neficiile urmînd a fi donate 
pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor.

tru că experiența altor unități 
cărora în alți ani inundațiile 
le-au pus aceleași probleme a- 
rată că, printr-o bună pregătire 
a patului germinativ, prin folo
sirea hibrizilor timpurii, se pot 
asigura producții bune chiar 
dacă se însămînțează în această 
perioadă. Sigur, nu mai este pe
rioada optimă. Dar asta nu în
seamnă că efectele negative nu 
pot fi contracarate. La sfeclă, 
de exemplu se va întîrzia recol
tarea la toamnă cu 15 zile. 
Ceea ce nu-i prea mare nenoro
cire. La porumb argumentele 
nici nu pot fi luate în discuție. 
Am asigurat întreaga cantitate 
de hibrizi timpurii care asigură 
o producție normală. Cu acești 
hibrizi mergem și la culturile 
duble care se seamănă mai tîr- 
ziu iar rezultatele sînt de acum 
binecunoscute. Cadrele noastre 
cunosc bine acest lucru și toc
mai de aceea au datoria să ia

Joi dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se 
spre Republica Federală a 
Germaniei, tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, 
ministru pentru probleme
le tineretului, care la in
vitația Ministerului tinere
tului, familiei și sănătății, 
și a Consiliului Federal al 
Tineretului — D.B.J.R. — 
va face o vizită în această 
țară.

La plecare, pe Aeropor
tul Otopeni, erau prezenți

MARELE TROFEU - CUPA DE CRISTAL

FINALA CUPEI „SClNTEII 
TINERETULUI" LA ATLETISM

„TRICOLORII"- 
DUPĂ MECIUL 

BRAZILIA - 
CEHOSLOVACIA

Aici, la Guadalajara, meciul 
Anglia—România a râmas 
subiect de discuție numai pen
tru noi, cei cițiva gazetari-tu- 
riști, veniți in Mexic prin bunele 
oficii ale B.T.T.-ului. Ion Bâieșu 
face un perfect cor comun cu ț 
Eugen Barbu, arătîndu-se hein- *' 
duplecat în „înfierarea" tacticii 
multzprea prudente impuse de 
Angelo Niculescu. Eftimie Io- 
nescu teoretizează, italienizant 
ca de obicei (Ma che, zice el, 
azzurii nu joacă tot cam la fel? 
Și cum nu-i răspunde nimeni, 
își ia seama și vine tot el cu 
contraargumenle : Da, dar ita
lienii nu-1 au doar pe Fachetti, 
îl au și pe Riva. Și pe Mazzola... 
Mamma mia !) C. Firănescu își 
rumega gloria (tristă) de a fi 
fost singurul autor al unui pro
nostic exact. loan Chirilă zim- 
bește tot timpul — etern pro
fesionist ai încrederii in steaua 
tinerei gărzi a fotbalului nostru
— și formulează fraze liniștitoa
re, cu tilc, făcînd figură de psi
holog, in perioada de probă, al 
lotului reprezentativ. .

Numai lotul reprezentativ, ca 
și antrenorii, ca și conducătorii 
delegației, și-au șters din gind 
partida cu Albionul — ciudă, re
grete, reproșuri — privind piep
tiș numai și numai spre viitor. 
Iar pentru ei viitorul se numește, 
in aceste zile, partida cu Ceho
slovacia.

La puțin timp după ce urmă
riseră înfruntarea dintre Pele și 
Adamec, i-am abordat pe „tri
colori", mai mult „furindu-le“ 
părerea — din frinturi de dis
cuții, din interjecții spontane, 
din expresia feței — decît ches- 
tionîndu-i direct. Iată, concen
trată, recolta obținută : „Echipa 
lui Hagara — solidă, incisivă, 
doxară. dar insuficient pregătită 
fizic. Fără pregătire fizică, fără 
meciuri în picioare, e greu să 
faci față aici — și încă să 
faci față unor brazilieni a 
căror slabă formă (despre 
care se tot vorbea pe aici cu 
cîteva zile înainte) s-a dovedit a 
fi o dulce legendă Dar : „Noi
— adică Dumitrache et. comp. — 
nu sintem brazilieni, așa că 
partida cu cehoslovacii nu poate 
fi luată în glumă. Cum le con
tracarezi urmașilor lui Popluhar 
cursele pe extremă ? Cum faci să 
nu te păcălească vicleanul bătrîn 
Kvasnjak ? Și mai ales, cum 
faci să-i păcălești tu pe Migas 
și Victor ? Că trebuie să-ncerci 
să-i păcălești ! Dacă nici acum, 
în ceasul al... 11-lea nu joci la 
cîștig, cind să mai joci ? Cînd 
dă peste tine Pele și Jairzinho ?“

Nu pot s-o spun cu toată cer
titudinea (la lotul nostru se 
muncește în aceste zile în tă
cere) dar am impresia că, ceva- 
ceva — pe ici, pe colo, dacă nu 
chiar în punctele esențiale — 
tot o să se schimbe (tactic și ca 
alcătuire a formației) în vederea 
întilnirii de sîmbătă.

Dar, cum n-o pot spune sigur, 
prefer să aștept, împreună cu 
dv., dezlegarea — pe gazon — a 
misterului.

VASILE CABCLEA

•măsuri eficiente pentru reînsă- 
mînțarea fiecărei palme de teren 
care a suferit de pe urma inun
dațiilor. Cu atît mai mult cu 
cît totul le stă la dispoziție.

în același timp aș vrea sa a- 
mintesc, chiar dacă problema 
nu face obiectul acestui interviu, 
că în aceste zile în toate uni
tățile trebuie să se acorde o de
osebită atenție efectuării la timp 
și de bună calitate a lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Căci 
sa nu uităm au fost calamitate 
234 000 hectare dar peste nouă 
milioane nu. Or, acestea, bine 
întreținute, în condițiile cînd 
solul dispune de o cantitate su
ficientă de apă, pot asigura o 
producție ridicată. Și, în sfîrșit, 
să nu se piardă din vedere apli
carea programului de însămîn- 
țare a culturilor duble care pre
vede sarcini importante — în- 
sămînțarra a circa 1 300 000 
hectare eu culturi duble. 

secretari ai C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față Erich 
Stratling, ambasadorul 
R.F. a Germaniei la Bucu
rești, și membri ai amba
sadei.

Pe aeroportul din Frankfurt 
pe Main, oaspetele a fost 
salutat de dr. Wolfgang 
Reifenberg, președintele Con
siliului Federal al Tineretului 
din R.F.G. A fost de față 
ambasadorul României în R.F. 
a Germaniei, Constantin Oan- 
cea.

In cursul serii, ministrul 
român a sosit la Bonn.

Ziarul nostru — consec
vent în reflectarea preocu
părilor legate de activitatea 
sportivă de masă, în găsi
rea unor noi modalități de 
stimulare a practicării spor
tului de către maSe tot mai 
largi de tineri — a instituit 
sub egida sa, cu o lună și 
jumătate în urmă, competi
ția atletică Cupa „Scînteii 
tineretului" destinată exclu

„El Mundial" în comentarii}
declarații,

Continuă comentariile și decla
rațiile pe marginea meciului de 
fotbal Anglia — România, cîști- 
gat de englezi la limită cu 1—0. 
După laconicele declarații ce au 
urmat imediat jocului, antrenorul 
ALF RAMSEY a spus :

„Rezultatul este foarte bun pen
tru noi. Este tot ceea ce doream : 
să cîștigăm. Și nu a fost ușor. 
Pînă Ia urmă totul a fost o ches
tiune de răbdare. în fața jocului 
ferm al apărării române. înainta
șii noștri nu aveau altceva de fă
cut decît să atace și iar să ata
ce. Apoi a venit și golul’. în 
ceea ce-i privește pe fotbaliștii 
români, aceștia nu-și pot ascunde 
regretul de a fi ratat una din cele 
mai mari ocazii de a debuta elf 
succes în turneul final al campio
natului mondial".

„Cred că nu am știut să profi
tăm de situația favorabilă ce ni 
s-a oferit în prima repriză și în 
special în primele 25 de minute 
cînd am avut inițiativa — a spus 
antrenorul ANGELO NICULES
CU. Mai combativi, mai deciși, a- 
taeanțil noștri ar fi putut înscrie".

Unii comentatori apreciază că 
Dumitrache a avut sclipiri, dar în 
unele faze și-a neglijat partenerii 
care erau în poziții mai bune.

LUCESCU, căpitanul echipei ro
mâne, a declarat : „De mult nu a 
jucat echipa noastră atît de bine 
ca în meciul cu Anglia. Cu mai 
multă concentrare puteam obține 
un rezultat de egalitate. Ne 
așteaptă meciuri foarte grele. 
Brazilienii sînt superiori englezi
lor, iar jucătorii cehoslovaci vor 
căuta și ei să se reabiliteze după 
înfrîngerea din meciul cu selec
ționata Braziliei"
• Comentînd meciul Brazilia — 

Cehoslovacia, trimisul special al 
agenției „France Presse" scrie 
printre altele ; „Este încă prea 
devreme pentru a afirma că Bra
zilia va cuceri al treilea său titlu 
de campioană mondială, dar nu-i 
mai puțin adevărat că în meciul 
cu fotbaliștii cehoslovaci, forma
ția braziliană si-a făcut un remar
cabil debut in turneul din Mexic. 
Coechipierii lui Pele s-au întrecut 
în execuții de mare finețe, im- 
punînd un ritm de samba unei 
partide ce lasă să se întrevadă că 
totuși vor fi și jocuri frumoase 
în Mexic. Deși nu mai posedă vi
teza de execuție din primii ani 
de glorie, Pele este același fotba
list genial, cu o clarviziune a jo- 
cplui puțin obișnuită. Golul său a 
fost un exemplu de virtuozitate.

Antrenorul cehoslovac Josef 
Marko s-a declarat impresionat de 
jocul formației braziliene. „De 
mult n-am văzut Brazilia jucînd 
așa. Un fotbal superb. Jucătorii
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea to
varășului OSVALDO DORTICOS TORR^DO, președintele 
Republicii Cuba, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc, în numele poporului, al guvernului revolu
ționar al Cubei și al meu personal, pentru sentimentele fră
țești de solidaritate exprimate cu ocazia pierderilor umane 
și materiale provocate de recentele inund-ații care au avut loc 
în provincia Oriente, din țara noastră.

Vă reînnoiesc sentimentele de înaltă stimă și sinceră prie
tenie.

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân s-a primit o telegramă din partea Secretarului General 
al Partidului Comunist din Marea Britanie, JOHN GOLLAN, 
în care se exprimă profunda compasiune privind inundațiile 
dezastruoase care au lovit țara noastră.

siv elevilor. După consuma
rea primelor două etape, pe 
clase, pe grupe de clase 
și pe sectoare, iată-ne în 
ajun de etapa a treia, finala 
pe municipiul București — 
care la această primă edi
ție va marca încheierea în
trecerii — ce urmează să se 
desfășoare sîmbătă, „non
stop", începînd de la orele 
14 pînă duminică la orele 17

clasamente
mei stău destul de prost cu con
diția fizică1 — a sp.uș Marko.

c Pe marginea meciului Italia— 
Suedia, comentatorii de presă ex
primă . unele lezeive în ceea ce 
privește valoarea formației ita
liene. „In ciuda constelației sale 
de vedete: Riva, Mazzola, Donien- 
ghini et Comp. — remarcă specia
listul în fotbal Daniel Sire — e- 
ehipa Italiei a obținut o victorie 
chinuită, la limită".
• „Modesta echipă a Marocu

lui — notează unul dintre cores
pondenții internaționali prezenți 
la Leon — a dat mari emoții pu
ternicului „11“ vest-german. In a- 
ceâsță luptă ,,a lâ David și Go- 
liat", fotbaliștii marocani ne’-au 
surprins plăcut prin tehnica lor 
avansată, rapiditatea și buna or
ganizare a jocului. Chiar și după 
egalate si al doilea gol al echipei 
vest-germane. marocanii nu s-au 
dat bătuți, continuînd să atace 
pină în ultima secundă a jocului. 
Randamentul echipei antrenate 
de Schoen a fost destul de scăzut".

• De la meciul Belgia — Sal
vador, trimisul agenției „Reuter“ 
comunică : „Echipa Belgiei a de 
butat cu o victorie facilă în fața 
unui adversar care în mod logic 
nu putea emite pretenții. Fără să 
se întrebuințeze, belgienii au cîș- 
tigat cu 3—0, demonstrînd o bună 
coeziune și o condiție fizică mul
țumitoare.

Clasamentul grupelor după 
primele opt meciuri ale tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal- GRUPA 1 : 
1. Belgia — 2 puncte; 2—3 
U.R.S.S. și Mexic — 1 punct; 
4. Salvador — o puncte; GRU
PA 2-A : 1. Uruguay — 2 punc
te (golaveraj 2—0); 2. Italia — 
2 puncte (golaveraj 1—0); 3.
Suedia — 0 puncte (golaveraj 
0—1); 4. Israel — 0 puncte (go
laveraj 0—2); GRUPA 3-A : 1. 
Brazilia — 2 puncte (golaveraj 
4—1); 2. Anglia — 2 puncte
(golaveraj 1—0); 3. România — 
0 puncte (golaveraj 0—1); 4.
Cehoslovacia — 0 puncte (go
laveraj 1—4); GRUPA 4-a : 1—2 
Peru, și R. F. a Germanie-i — 
2 puncte; 3—4 Bulgaria și Ma
rocul 0 puncte.

• In clasamentul golgeterilor 
conduc Jairzinho (BraziJia) și Van 
Moer (Belgia) cu cîte 2 goluri fie
care, urmați de Semmeling (Bel
gia}, Dermendjiev Bonev (ambii 
Bulgaria), Maneiro, Mujica (ambii 
Uruguay), Gallardo. Chumpitaz, 
Cubillas (toți Peru), Hurst (An
glia), Domenghini (Italia), Petras 
(Cehoslovacia), Rivelino, Pele 
(ambii Brazilia), Seeler, Muller 
(ambii R. F. a Germaniei), Hou- 
man (Maroc) — toți cu cîte un 
gol. 

cînd vor fi cunoscuți lau- 
reații.

Trofeu] pus în joc, Cupa . >■ 
de cristal a „Scînteii tinere
tului", urmează să fie decer
nată echipei școlii care va 
ocupa primul loc în clasa
mentul începătorilor. De ă- 
semenea vor mai fi oferite, 
numeroase premii și distinc
ții, ca și în etapele prece
dente, atît elevilor cît și 
profesorilor de educație fi
zică. La finale, care vor a- 
vea loc pe stadionul Tinere
tului, participă un număr de 
peste 500 de tineri sportivi 
grupați în cele trei categorii 
de vîrstă prevăzute în regu
lament pentru începători și 
avansați. Cele 16 probe atle
tice ale reuniunii, pe alo
curi modificate în raport cu 
categoriile de vîrstă, vor Ti 
asigurate din punct de ve
dere tehnic de un corp de 
arbitri specializați ai 
CMEFS. „Dar reuniunea fi
nală a Cupei „Scînteii tine
retului" nu este o manifes- . 
tare sportivă izolată — ne 
relatează tovarășul NICO
LAE STANCU șeful Secției 
sport a Comitetului munici
pal București al U.T.C. Ea' 
constituie. jCa interes și spec- 
taciilozitâte. punctul central • 
al unei serbări sportive de 
amploare organizată cu con
cursul asociațiilor sportive .q 
și a cadrelor didactice din 
școlile sportive nr. 1, 2. 3, .>
Energia și Școala sportivă ■. 
de atletism. Fondurile reali
zate din încasări și care se 
vor cifrș în jurul sumei de 
o sută de mii de lei, vor 
constitui o modestă contri- 
buție a tinerilor elevi ai Ca
pitalei la efortul întregii 
țări, de. â ajutora zonele lo
vite dq calamitatea recente- .. 
lor inundații. Cum spuneam, 
numeroșii. . spectatori vor 
putea urcări în cele două <
zile, în afara întrecerilor -*
atletice ..ale Cupei ziarului 
„Scînteia tineretului", atrae- ■ 
tive demonstrații de gimnas- 7 
tică, box, judo, ștafete atle
tice combinate, curse de ur* 
mărire ciclistă, jocuri de 
fotbal, rugby, turnee fulger 
de volei, handbal, baschet".

Se încheie, așadar, prima 
ediție a Cupei ziarului nos
tru. Experiența organizato
rică acumulată — și ea exis
tă, neîndoielnic, în rîndul 
animatorilor tinerelor aso
ciații sportive școlare, a ca
drelor didactice — propune
rile de îmbunătățire a regu
lamentului de desfășurare 
dintre care unele s-au și 
formulat, ne vor permite să 
dăm „Cupei" o amploare 
și mai mare, organizînd-o 
în celelalte ediții pentru toți 
elevii țării și finalizînd-o 
astfel, cu etapa pe țară.

VIOREL RABA
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PHENIAN 4 — Trimisul spe
cial Ion Fîntînaru transmite : 
Prezidiul Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene a oferit 
miercuri seara o recepție în 
cinstea delegației Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului 
de Stat ale Republicii Socialiste 
România, conduse de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
stat.

Au fost prezenți membrii 
delegației române, iar din par
tea coreeană Țoi En Ghen, pre- 
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, Pak Sen Cer, membru 
al Prezidiului Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri. Ten 
Diun Theak, membru supleant 
al Prezidiului Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Pek 
Nam Un, președintele Adună
rii Populare Supreme, Kan 
Rian Ug, vicepreședinte al A-

nul și poprul român au acordat 
poporului nostru un ajutor sin
cer atît în timpul războiului 
pentru eliberarea patriei, cit și 
în timpul reconstrucției de 
după război. Noi nu uităm 
acest lucru și sîntem recunos
cători pentru aceasta.

După ce a condamnat acțiu
nile agresive împotriva popoa
relor din Indochina, vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că 
pretutindeni în R.P.D. Coreea
nă, distinșii oaspeți români vor 
fi primiți călduros de către po
porul coreean. Actuala vizită 
— a spus el — va da roade mi
nunate. In încheiere, Pak Sen 
Cer a toastat pentru prietenia 
și solidaritatea dintre popoare
le R.P.D. Coreene și Republicii 
Socialiste România, în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
și a celorlalți conducători ai 
partidului și

Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Viena, D. Ani- 
noiu, a fost primit la 4 iunie de 
președintele Parlamentului aus
triac, Karl Waldbrunner. în 
cursul discuției care a avut loc 
cu acest prilej au fost scoase în 
evidență bunele raporturi existen
te între România și Austria.

Președintele Parlamentului aus
triac a exprimat profunda sa 
compasiune pentru pierderile 
provocate de recentele inundații 
din țara noastră. „Am cunoscut 
România — a spus Karl Wald
brunner — imediat după război 
și apoi mai recent și am rămas 
deosebit de impresionat de efor
turile considerabile depuse de 
poporul român pentru dezvoltarea 
țării sale. Tocmai de aceea, sen
timentele mele de tristețe pentru 
situația prin care trece acum 
România sînt atît de profunde".

„S0IUZ-9“: reportaj
din Cosmos

MOSCOVA. — Televiziunea 
din Moscova a retransmis- joi un 
reportaj din Cosmos, de la bor
dul navei „Soiuz-9". Datorită ap
titudinilor de operator ale cos
monautului Vitali Sevastianov, 
spectatorii sovietici l-au putut ur
mări pe micul ecran pe Andrian 
Nikolaev dînd explicații cu pri
vire la diferitele instrumente din 
cabina echipajului. Au putut fi 
văzute tabloul de comandă, sche
mele indicatoare și de semnaliza
re pentru urmărirea modului de 
funcționare a diferitelor sisteme 
ale navei cosmice.

„Totul merge normal, ne sim
țim bine", a declarat Nikolaev, 
care, la sfârșitul transmisiei, a

statujui nostru.
★

mulțumit pentru 
pentru primirea

Rian Ug, vicepreședinte al 
dunării Populare Supreme.

★
Recepția s-a desfășurat înRecepția s-a desfășurat în at

mosfera de prietenie și solida
ritate internaționalistă ce carac
terizează relațiile dintre par
tidele, țările și popoarele celor 
două țări socialiste frățești. în 
cursul recepției, tovarășii 
Pak Sen Cer și Emil Bodnaraș 
au rostit toasturi.

în toastul său, Pak Sen Cer 
a subliniat că vizita delegației 
M.A.N. și a Consiliului de Stat 
în R.P.D. Coreeană are o sem
nificație importantă în dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
și de prietenie între popoarele 
celor două țări. Popoarele co
reean și român — a spus vorbi
torul — au statornicit o priete
nie strînsă în lupta pentru 
triumful cauzei socialismului și 
împotriva imperialismului.

După ce s-a referit la con
tribuția României la «rvictoria 
împotriva Germaniei • fasciste, 
Pak Sen Cer a relevat: După 
eliberare, poporul român, care 
a devenit stăpînul. țării, a înlă
turat într-o perioadă scurtă 
înapoierea economică moșteni
tă de la vechea societate și a 
transformat țara sa într-un stat 
socialist care dispune de o in
dustrie și o agricultură dezvol
tată.

Referindu-se în continuare 
Ia calamitățile naturale abătute 
asupra României, vorbitorul a 
arătat că poporul coreean ex
primă sentimente profunde de 
compasiune și adresează din 
inimă poporului român urări 
de mari și continue succese în 
construirea socialismului, pen
tru a înlătura cit mai grabnic 
pagubele provocate de calami
tățile naturale. Relevînd apoi 
succesele obținute de R.P.D. Co
reeană, sub conducerea Parti
dului Muncii și a tovarășului 
Kim Ir Sen, vorbitorul a arătat 
că poporul român sprijină lup
ta poporului nostru pentru iz
gonirea trupelor agresoare ale 
imperialiștilor ------ 5—5
Coreea de Sud 
zarea unificării

americani din 
și pentru reali- 
patriei. Guver-

După ce a 
invitație și 
plină de căldură tovărășească, 
tovarășul Bodnaraș a trans
mis din partea poporului ro
mân, a conducerii sale de partid 
și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, me
sajul celor mai vii sentimente 
de prietenie frățească și solida
ritate internaționalistă față de 
bravul popor coreean, față de 
conducerea sa încercată de par
tid și de stat, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen. Vizita 
noastră — a spus vorbitorul — 
constituie o nouă expresie eloc
ventă a relațiilor de prietenie 
și colaborare, bazate pe stimă 
tovărășească și respect reciproc, 
dintre P.C.R. și P.M.C.

După ce s-a referit la succe
sele obținute de poporul co
reean sub conducerea Partidu
lui Muncii, tovarășul Emil Bod
naraș a spus : Apreciem în 
mod deosebit însemnătatea a- 
cestor realizări atît pentru asi
gurarea unei vieți libere, inde
pendente și prospere a R.P.D. 
Coreene, cit și pentru înfăp
tuirea mărețelor aspirații na
ționale de unificare a patriei 
dumneavoastră. în lupta pentru 
această cauză dreaptă, poporul 
român este din toată inima 
alături de dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru 
a reafirma solidaritatea noastră 
activă cu lupta eroică, admira
bilă, unită a popoarelor din 
Vietnam, Laos și Cambodgia. a 
poporului din partea cotropită a 
țării dumneavoastră, a tuturor 
popoarelor care ODun o rezis
tență fermă și curajoasă acțiu
nilor agresive ale imperialis
mului american. Vă încredin
țăm, tovarăși coreeni — a spus 
în continuare tovarășul Emil 
Bodnaraș — de prietenia și sti
ma poporului român și adre
săm întregului popor coreean 
cele mai fierbinți urări de suc
ces în lupta de construire a so
cialismului în R.P.D. Coreeană, 
în realizarea idealului său na
țional suprem — unificarea pa
triei.

în încheiere, vorbitorul a 
toastat pentru prietenia româ- 
no-coreeană, pentru cauza so
cialismului și a păcii, în sănă
tatea tovarășilor Kim Ir Sen, 
Țoi En Ghen, Pak Sen Cer.

a a a a a a ■■■■■■■■■■■■a

preluat funcția de operator, în
dreptând camera de luat vederi 
spre zîmbitorul Sevastianov, ras 
proaspăt pentru această ocazie.

CREAREA DE STATII ORBITALE 
PENTRU OBSERVAȚII 

PERMANENTE — 
SCOPUL PROGRAMULUI 

„SOIUZ"

unei recente demonstrații pentru reforme economice și sociale.ROMA. Aspect din timpul

Discursul
președintelui Nixon

Scopul final al acestui pro
gram pe termen lung este crea
rea de stații orbitale pentru ob
servații permanente asupra at
mosferei Pămintului, vieții pe 
uscat și pe mare, pentru cerce
tări astronomice, relatează a- 
genția TASS.

TINERETUL LUMII« TINERETUL LUMII * TINERETUL LUMII

„NEMULȚUMIREA LA PUNCTUL

Pe coșciugul purtat de 
tineri e scrisă o cifră : 
9 000. Acesta este numărul 
soldaților sud-coreeni care 
și-au pierdut viața pînă 
la 1 mai a.c. în Vietnamul 
de sud. Intr-o puternică 
explozie de indignare, 
mii de studenți din capi
tala sud-coreeană au ie
șit, la 26 mai, pe străzi 
cerînd înapoierea imedia
tă a prietenilor lor, tineri 
în uniformă militară, tri
miși să participe la un 
război absurd, nedrept. 
Soldată cu ciocniri între 
studenți și polițiști, cu a- 
restarea a peste 40 de ti
neri, demonstrația de la 
Seul a fost descrisă ca 
una din cele mai puter
nice acțiuni protestatare 
ale studențimii sud-co- 
reene. Ea nu a fost, însă, 
nicidecum, o răbufnire

Sacrificiul unei

DE
izolată. In coresponden
țele din Seul publicate de 
ziare occidentale, apare 
frecvent în ultimele săp- 
tămîni tema opoziției ma
sive a tineretului din Co
reea de sud față de po
litica antipopulară a ac
tualului regim dictatorial, 

într-o corespondență in
titulată semnificativ ..Ne
mulțumirea la punctul de 
fierbere", cotidianul el
vețian NEUE ZURCHER 
ZEII UNG relatează, ală
turi de demonstrația a- 
mintită de la Seul, o ac
țiune curajoasă desfășu
rată Ia începutul lunii tre
cute de studenții din Pu
san. înfruntând atacurile 
poliției și riscînd să fie ei 
înșiși arestați, aproape 
1 000 de studer^i s-au a- 
dunat în fața clădirii Tri
bunalului local și au cerut

călugărițe budiste
din Vietnamul de sud

în zorii zilei de joi, Hoang Thi 
Gai, o tânără călugăriță budistă 
din Vietnamul de sud, și-a stropit 
hainele cu petrol și și-a dat foc 
în orașul Phan Rang. „Sacrificiul 
meu este menit să-i ajute pe cei 
ce luptă pentru restabilirea păcii 
în Vietnamul de sud“, se spune 
în scrisoarea lăsată de Hoang Thi 
Gai.

Noua torță vie aprinsă în Viet
namul de sud (cea de-a 24-a în 
ultimii patru ani) este mărturia 
protestelor populației sud-vietna- 
meze împotriva politicii promova
te de regimul Thieu-Ky.

■■■■■■'■■■■■a

FIERBERE"
eliberarea a 12 colegi ai 
lor condamnați pentru 
participarea la grevele de 
la începutul primăverii. 
Ei au demonstrat, tot
odată, pentru aceleași o- 
biective care au constituit 
mobilul grevelor ce au dus 
la condamnarea colegilor 
lor : readucerea imediată 
în țară a tinerilor sud- 
coreeni trimiși cu forța 
să participe Ia agresiunea 
din Vietnam, încetarea a- 
mestecului poliției în fa
cultăți, reducerea taxelor 
împovărătoare, reforma 
democratică a școlii supe
rioare. „Opoziția față de 
actualul regim, cererile 
pentru reforme democra
tice și sprijinul față de 
acțiunile îndreptate spre 
dezangajarea din războiul 
vietnamez, au devenit o 
caracteristică aproape ge
nerală în rindul tineretu-

lui" — remarcă NEUE 
ZURCHER ZEITUNG, 
notînd, de asemenea, 
„potrivit unor surse 
obicei bine informate 
la Seul, sînt în curs 
judecare actualmente 
puțin zece procese în care 
sînt implicați aproape 100 
de tineri lideri ai mișcării 
opoziționiste de tineret". 
Ziarul elvețian citat re
latează că, în fața valu
lui de acțiuni protestatare 
care au cuprins întreaga 
studențime, autoritățile 
par hotărîte să recurgă Ia 
vechile metode de repre
siune. Se afirmă astfel că, 
în urma studierii la Mi
nisterul instrucțiunii a 
..dosarelor atitudinii ne
disciplinate" a studenților 
din numeroase facultăți 
se definitivează cea mai 
largă „epurare" a centre
lor universitare. E vorba

că 
de 
de 
de 
cel

de exmatricularea, pe 
timp de un an sau defini
tivă, a unui număr de a-; 
proape 1200 de studenți 
care au participat activ la 
mișcarea protestatară din 
actualul an universitar. In 
acest context, corespon
dentul Iui NEUE ZUR
CHER ZEITUNG adaugă 
că „cele mai multe perso
nalități ale vieții univer
sitare condamnă aseme
nea tendințe și se arată 
sceptici față de rezultatele 
unor măsuri polițienești și 
punitive extreme, de
oarece e vorba de o miș
care foarte amplă care 
cuprinde întreaga studen- 
time".

Președintele Nixon a rostit 
miercuri, la posturile de radio 
și televiziune, un discurs în le
gătură cu invadarea Cambodgi- 
ei de către trupele americano- 
saigoneze al căror efectiv depă
șește, conform spuselor președin
telui, cifra de 74 000 de oameni.

Președintele a recunoscut că 
„hotărîrea de a interveni în 
Cambodgia a fost supdsă unei 
critici fără precedent14, că ea a 
dus la „profunda divizare din 
țara noastră față de acest răz
boi".

Reamintind declarația sa po-

trivit căreia trupele americane 
din Cambodgia vor fi retrase 
pînă la 1 iulie a.c., președintele 
Statelor Unite a precizat în a- 
celași timp că, și după această 
dată, „vor fi continuate misiu
nile aeriene de bombardament" 
asupra teritoriului cambodgian, 
în felul acesta s-au dezvăluit 
intențiile Administrației de a 
merge în continuare pe linia în
călcării suveranității și neutrali
tății Cambodgiei, a dreptului 
poporului acestei țări de a-și ho-, 
tari singur destinele. J

CONFERINȚA CVADRIPARTITA
DE LA PARIS

P. NICOARA

Joi a avut loc la Paris cea de-a 
69-a ședință a convorbirilor cva- 
dripartite în problema Vietna
mului. Nguyen Minh Vy, mem
bru al delegației Republicii De
mocrate Vietnam, s-a referit în 
cuvîntul său la ultimul discurs 
al președintelui S.U.A., Richard 
Nixon. El a subliniat că admi-

nistrația americană a dovedit 
încă o dată că, deși formal își 
afirmă dorința de pace și se 
pronunță în favoarea negocieri
lor, în fapt acționează de pe po
ziții de forță, extinzînd conflic
tul la întreaga Peninsulă Indo- 
chineză.

Austria va sprijini orice

ca-

MOSCOVA
Gustav Heinemann, și de minis
trul federal al muncii, Walter 
Arendt.

efort care servește

destinderii
Conferința de presă a ministrului

de externe

în cadrai unei întâlniri cu co
respondenții de presă străini din 
Viena ministrul de externe aus
triac, Rudolf Kirchsehlaeger, a 
declarat că preocuparea pentru 
întreținerea unor relații bune cu 
statele vecine sau apropiate con
stituie o sarcină primordială a po-

SCRISOARE DIN SAN CRISTOBAL

Tinerii brigadieri români

în Cuba

După jumătatea de oră de obișnuite zgo
mote matinale ce precede plecarea spre 
centrala „Jose Ityarti" a celor cincisprezece 
tineri tehniceni care, în prezent, lucrează 
de la orele 7 la 15, în tabără se așterne 
liniștea. Se odihnesc băieții care au ieșit 
din schimb la trei dimineața. Undeva, în 
spatele terenului de sport, găsești, însă, în
totdeauna doi-trei amatori de soare, care 
se prăjesc la primele raze ale dimineții 
(cele mai eficace — spun ei), cu grija și 
religiozitatea vechilor incași ce se închinau 
Soarelui. In colțul opus al taberei, alți 
cîțiva matinali — dintre cei care lucrează 
în schimbul de la 11 la 19 (departe de 
scrupulozitatea iubitorilor de soare), își pe
trec timpul la club. Aici poți fi tentat să 
faci cele mai diverse lucruri : exerciții de 
limba spaniolă, cu un caiețel și un dicțio
nar alături ; alții preferă să învețe spa- • • • • ---------- cum

mu- 
Aici

niola. sau „mai bine zis cubaneza* 
spun de obicei în glumă, ascultând, 
zică populară sau ușoară cubaneză, 
lucrurile se complică, căci fiecare are o 
metodă proprie : unii vor discuri, alții 
radioul și, în sfîrșit, o altă categorie susține 
că un film la televizor este cel mai bun 
mijloc de a învăța o limbă străină. Pe lingă 
toate acestea, trebuie să ții cont și de cei 
ce doresc să asculte un disc cu Maria Tă- 
nase sau Benone Sinulescu. De obicei, a- 
ceștia au cîștig de cauză și toți ceilalți 
renunță în favoarea unui cîntec românesc, 
„zis din inimă". Tot în aceste ore ale di
mineții, ești tentat, uneori, sa te așezi în 
fața pianului din club și să-ți plimbi ușor 
degetele pe clape sau să mîngîi încet cor
zile ghitarei, chiar dacă melodia nu-ți jese 
întotdeauna așa cum ar trebui. Alteori, în 
răcoarea primelor ceasuri, așezați comod în 
balansoare, băieții citesc. In fine, nu lip
sesc nici amatorii de geografie. Ii găsești 
stând de vorbă în fața hărților ore și ore. 
Fie își amintesc cîte ceva despre Româ
nia, fie reconstituie pe harta Cubei cite 
un itinerar străbătut cu toată brigada în- 
tr-una din duminicile trecute.

Orele dimineții sînt și orele de cores
pondență. Avem de scris o mulțime de 
scrisori. Nu numai acasă, ci și noilor noștri 
prieteni de aici. In ultimele zile, poștașul

SECVENȚE DIN VIAȚA
COTIDIANĂ

a adus o mulțime de scrisori pe adresa 
brigăzii „23 August-România" — scrisori 
din toate colțurile Cubei : Oriente, Havana, 
Artcmisa, Caimito, Pinar del Rio, Conso- 
lacion del Sur. „Tovarăși români, Am citit 
ziarele și am încercat o mare admirație 
pentru dumneavoastră care, alături de a- 
tîția alți tineri minunați, ați venit în țara 
noastră pentru a vă aduce contribuția la 
măreața Zafră" — ne scrie Maria Amelia 
Nunez, elevă din Oriente. De la studentele 
Institutului dc limbi străine „Maxim Gorki" 
din Havana, am primit o telegramă : „Vă 
felicităm pentru aportul pe care vi-1 adu
ceți, în prezent, la marea Zafră din țara 
noastră". Sînt prieteni necunoscuți, tineri 
și tinere ca și noi, cei treizeci și trei de 
uteciști români, care la mii și mii de ki
lometri de patrie, muncim alături de po
porul 
tălie.
spune 
elevă 
misa, ______— —____ T____ ___
lor că am venit în Cuba pentru a munci 
alături de ei, să ne transmită gîndurile lor, 
pentru a ne face să ne simțim, intr-adevăr, 
ca acasă, printre vechi și buni prieteni.

Orele prinzului sînt liniștite. Se scurg în
tr-o tăcere încărcată de aerul cald, puțin 
umed. Soarele arde, in sensul cel mai strict 
al cuvîntului. în aceste ore e apreciată 
la scară reală valoarea balansoarelor din 
club sau a băncilor de piatră ascunse sub 
umbra protectoare a uriașelor Mango ce 
umplu curtea taberei. Acum, n-au mai ră
mas în „campament" (cum ne-am obișnuit 
să-i spunem, adaptând cuvîntul spaniol la 
limba română), decît cei șase băieți care 
au ieșit din schimb la ora trei dimineața. 
La ora 11,30 liniștea e din nou spartă de 
mașina ce-i aduce de la centrală pe băieții 
din schimbul de la 3 la 11. Dar pentru scurt 
timp. De abia pe la ora trei și jumătate 
după-amiază, cînd soarele pare că s-a oprit 
undeva sus pe satinul albastru-deschis al 
cerului, se aude din nou zgomotul monoton 
al mașinilor care-i aduce pe băieți. Pentru 
o oră, liniștea e iarăși tulburată (cu grijă) 
de voci vesele, clinchet de pahare și de ta- 
cîmuri. Cei mai sîrguincioși întru învățarea

cubanez angajat într-o istorică bă- 
Sînt tineri și tinere care, așa cum 
în scrisoarea sa Esperanza Espinosa, 
în ultima clasă de liceu din Arte- 
doresc să ne împărtășească bucuria

spaniolei face aprecieri asupra meniului. 
„Muy buena esta ensalada" — spre mulțu
mirea lui Machin; bucătarul care ne alintă 
cu delicioasele mîncăruri „ca la mama a- 
casă“ și-i privește pe băieții ce mănîncă cu 

poftă, cu un zîmbet larg întipărit pe figură. 
Spre seară, cînd nu mai simți razele soa

relui îre- creștetul capului, tabăra prinde 
din nou viață, după orele dc odihnă in care 
se cufundase. Ca de obicei, toți sînt plini de 
voie bună. între timp, sosesc și băieții din 
schimbul care iese la șapte seara. „Nici 
vorbă să fim obosiți" — e primul lucru pe 
care-1 spun intr-un glas, coborînd din ma
șină. Doar e vorba de un meci ! Pe teren, 
în fața plasei se înfruntă două echipe. A- 
nimatorii — Marcel Surugiu și Ion Nistor
— nu sînt întotdeauna de acord cu hotărî- 
rile arbitrului, Ion Constantin, dar asta nu 
strică nimănui buna dispoziție. Marian 
Brian, despre care colegii de la fabrică 
spun că e un electrician dcsăvîrșit, preferă 
paralelele, instalate alături de terenul de 
volei. La club, alți doi electricieni, Alexan
dru Popescu și Dorel Roșu, se înfruntă în 
fața mesei cu careuri albe și negre. „Șahul"
— spun ei — cere tot atîta concentrare și 
calcul ca și o intervenție promptă și rapidă 
cînd se produce o defecțiune la o instala
ție electrică. Pasionații tenisului de masă 
își dispută întâietatea pentru un meci cu 
unul din așii noștri : Ion Balomireanu, al 
cărui cuptor de tratament pentru arcurile 
de locomotivă funcționează cu mult suc
ces, și strungarul Petre Moiceanu.

Hohotele de rîs s-au stins de mult. 
Băieții dorm. Undeva se aude tic-tac-ul con
știincios al deșteptătorului. E prietenul nos
tru. El îi scoală pe cei care peste cîteva 
ceasuri vor pleca la fabrică în schimbul 
de la 3 la 11 și pe ceilalți cinsprezece ce 
încep lucrul Ia ora șapte.

într-un tirziu, în noapte, străbate, stins 
de depărtare, un șuier prelung, continuu. 
E sirena centralei „Jose Marti".

liticii externe austriece. Austria 
— a adăugat el — va sprijini 
orice efort care servește destinde
rii, îndeosebi în Europa. în acest 
context, ministrul austriac s-a de
clarat în favoarea convocării unei 
conferințe pentru securitatea eu
ropeană, care, potrivit afirmații
lor sale, ar trebui să aibă loc 
după o temeinică, dar nu prea 
îndelungată pregătire.

R. Kirchsehlaeger a exprimat 
anumite rezerve în legătură cu 
sugestiile privind crearea unui 
mic forum cu sediul la Viena, 
care ar urma să se ocupe de pre
gătirea conferinței, remareînd că 
o țară nu poate reprezenta o alta 
sau vorbi în numele acesteia. 
Ministrul austriac a apreciat po
zitiv eventualitatea convocării u- 
nei preconferințe a tuturor state
lor interesate în vederea pregăti
rii conferinței europene. Dar, a 
precizat el, tratativele autentice 
trebuie să fie începute la confe
rința europeană propriu-zisă și 
nu la preconferință. R. Kirchsch- 
laeger a evidențiat faptul că dis
cuțiile asupra acestei teme au și 
dus la un prim succes care nu 
trebuie subestimat, și anume la 
înmulțirea contactelor bilaterale 
între diferite state.

• LUÎND CUVÎNTUL în 
drul unui miting electoral care 
a avut Ioc la Londra, John 
Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, a subliniat că, în 
ciuda ostilității majorității ale
gătorilor față de aderarea An
gliei la Piața comună, liderii 
partidelor laburist și conserva
tor sînt în favoarea unui aseme
nea pas. El a arătat că aderarea 
Angliei la „cei șase" ar limita 
într-o măsură considerabilă îm
puternicirile parlamentului en
glez în problemele de import și 
export, ale balanței de plăți, a- 
griculturii, transportului etc. 
„Piața comună nu reprezintă 
unitatea Europei, așa cum afir
mă adepții ei, ci menținerea 
scindării continentului", a adău
gat John Gollan.

LABURIȘTII BRITANICI ÎȘI MĂ
RESC AVANSUL

• POTRIVIT datelor publica
te de ziarul ,.Daily Mail“, parti
dul laburist își mărește avansul 
asupra partidului conservator, 
principalul său oponent in vii
toarele alegeri. Dacă acum o 
săptămină, scrie ziarul, diferen
ța era de 3,2 la sută, acum ea 
este de 5,1 la sută. în cazul în 
care acest avans se va menține, 
apreciază observatorii politici, 
laburiștii vor putea obține o ma
joritate de 58 de locuri în Par
lament.

• Delegația sindicatelor so
vietice și-a încheiat vizita în
treprinsă in R. F. a Germa
nici la invitația Conduce
rii Centrale a Uniunii 
dicatelor din Germania . 
dentală. In timpul vizitei, rela
tează agenția TASS, delegația 
sovietică a fost primită de pre
ședintele R.F. a Germaniei, dr.

Sin- 
occi-

PERU. Localitatea Huarmey, la nord de Lima a fost complet 
distrusa de cutremur. Cei care au scâpat cu viața părăsesc 
locul catastrofei ducînd cu ei victimele.DAN MUNTEANU

întrevedere

Georges Pompidou

Haile Selassie

Aflat la Paris într-o scurtă vi
zită oficială, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, a avut joi o între
vedere cu președintele Franței, 
Georges Pompidou. La ieșirea 
din Palatul Elysee, suveranul e- 
tiopian a declarat presei că în 
timpul întâlnirii au fost discutate 
o serie de probleme internaționa
le, în special situația din Orien
tul Apropiat. Din capitala Fran
ței, împăratul Haile Selassie va 
pleca la Cairo, unde îl va întîl- 
ni pe președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser.

Dar românesc 
pentru Biblioteca 
de stat unională

„V. I. Lenin"
MOSCOVA. — Corespoicli f 

dentul Agerpres, LaurențflT. 
Duță, transmite : La 4 iunie, ’ 
ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică. Teodor 
Marinescu, a oferit în dar 
Bibliotecii de stat unionale 
„V. I. Lenin" din Moscova 
un mare număr de cărți care 
au fost prezentate de editu
rile românești la recenta ex
poziție internațională de car
te, consacrată centenarului 
nașterii lui Lenin.

NOU CUTREMUR DE PĂMÎNT

IN PERU
® 50 000 de victime 9 Au izbucnit epidemii

în noaptea de miercuri spre 
joi, un nou cutremur de pămînt 
de mare intensitate s-a înregistrat 
în Peru. Casele care au avut de 
suferit de pe urma primei miș
cări seismice produsă duminică 
și care rămăseseră intr-un echili
bru precar s-au prăbușit. Știrile 
sosite din localitățile Chimbote, 
Trujillo și Huarez anunță că nu
meroase edificii nu au putut re
zista noilor zguduiri care s-au 
prelungit 10 secunde.

La Lima, unde au început să 
• se centralizeze datele teribilelor 

distrugeri provocate de cutremu
rul de duminică, s-a anunțat că 
au fost descoperite în nordul ță
rii noi localități grav afectate de 
seism. Este vorba de portul Sa- 
manco și satele Pacha, Ambar și 
Sihuas. Se apreciază că numărul 
total al victimelor atinge cifra 
de 50 000.

între timp, autoritățile, aflate 
într-o disperată cursă contra cro
nometru pentru salvarea sinistra- 
ților au lansat vaste operațiuni 
de ajutorare a celor aproape 
600 000 persoane rămase fără a- 
dăpost, haine și hrană. în pre
zent, s-au organizat adevărate 
poduri aeriene pentru a se veni 
în ajutorul indienilor din munții 
Anzi care sînt cei mai năpăstuiți. 
Se încearcă, de asemenea, sal
varea celor 2 500 de supraviețui
tori dintr-o populație de 20 000 
din localitatea Yungay.

Știri de ultimă oră anunță că 
datorită imposibilității înhumării 
zecilor de mii de cadavre, în re-

giunile afectate de cutremur au 
izbucnit epidemii de febră tifoi
dă, tifos și vărsat. Ministerul să
nătății a anunțat că a trimis sute 
de echipe pentru vaccinarea ce
lor rămași în viață. Pentru a se 
preveni extinderea epidemiilor, 
s-a hotărît incendierea a ceea ce 
a mai rămas din frumosul oraș 
Huaraz.

PUTERNICE

INCIDENTE

LA BELFAST
Capitala Irlandei de nord — 

Belfast — a fost din nou, în 
noaptea de miercuri spre joi, 
martora unor puternice inci
dente între grupările extre
miste catolice și protestante. 
Pentru a împrăștia gru
purile rivale forțele de or
dine au recurs la grenade cu 
gaze lacrimogene și la vehi
cule blindate. Ciocnirile au 
început încă în cursul serii 
cind mai multe focuri de armă 
au fost trase de către un indi
vid împotriva unui grup de 
curioși care asistau Ia o în
fruntare între catolici și pro
testanți. în urma intervenției 
forțelor de ordine au fost a- 
restate mai multe persoane.
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