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în plenul 
Marii 

Adunări
Naționale

Biroul Marii Adunări 
Naționale a stabilit ca lu- 

'.crările în ședințe plenare 
ale sesiunii actuale a Marii 
Adunări Naționale să fie 
reluate vineri, 10 iulie 1970, 
ora 10 dimineața.

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceausescu a delegației

de partid și guvernamentale

a
I

Uniunii Sovietice condusă

de tovarășul A. N. Kosîghin

de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală intre Republica Socialistă

România și Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidmui 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, la 7 iulie, delegația de 
partid șî guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, alcătuită din 
tovarășii: Alexei Nicolaevici 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul 
delegației, M. A. Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., K. V. Ru
sakov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., și A. V. Basov; mem
bru al C.C. al P.C.UiS, amba
sadorul U.R.SB. în Republica 
Socialistă' România,icare, la’ in
vitația C.C, al POR. și a gu
vernului român, face o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

La primire au fost: de față 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules
cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Tfofin, Ilie Verdeț. Au parti
cipat, de asemenea, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, șeful sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, am
basadorul României în Uniu
nea Sovietică și Bujor Almă- 
șan, ministrul industriei mi
niere și geologiei.

Cu acest prilej, a avut Ioc 
un schimb de informații cu 
privire la stadiul actual și de 
perspectivă al construcției so
cialismului și comunismului în 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică. De am
bele părți s-a exprimat satis
facția pentru întărirea conti
nuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
cele două state, dorința comu
nă de a dezvolta pe mai de
parte și de a adînci legăturile 
frățești de cooperare. în ca
drul discuțiilor a avut loc, de

asemenea, • un cuprinzător și 
util schimb de păreri asupra 
situației politice pe plan mon
dial, asupra unor probleme ale 
vieții internaționale actuale, 

îritrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească, de înțele
gere și stimă reciprocă.

★
în cinstea delegației 

partid și guvernamentale 
Uniunii Sovietice, condusă 
tovarășul A. N. Kosîghin,

de 
a

de 
to-

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a oferit un 
dejun la sediul C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii N. A. 
Suslov, A. A. Gromiko, K. V. 
Rusakov, A. V. Basov, mem
brii delegației sovietice.

Din partea română, la dejun 
au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră-

dulesc.u, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Bergheanu, 
Florian Dană lache,, Constan
tin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al

P.C.R., vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră.

Au luat, de asemenea, parte 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, persoa
ne oficiale care însoțesc dele
gația sovietică.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
ambianță tovărășească, de 
caldă prietenie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Alexei Kosîghin au toastat 
pentru prietenia româno-sovie- 
tică.

Astăzi, 8 iulie, în 
jurul orei 11, postu
rile noastre de radio 
și televiziune vor 
transmite în direct, 
de la aeroportul in
ternațional „Bucu- 
rești-Otopeni“, ple
carea delegației de 
partid și guverna
mentale a Uniunii 
Sovietice, condusă 
de tovarășul A.N. 
Kosîghin, care, 
invitația C.C.
P.C.R. și a guvernu
lui Republicii Socia
liste România, a fă
cut o vizită oficială 
de prietenie în țara 
noastră.

(Agerpres)

la 
al

Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovie
tice socialiste, w

profund convinse că prietenia 
veșnică, de nezdruncinat, ajuto
rul reciproc frățesc și colabora
rea strînsă, multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, bazate pe principiile 
indestructibile ale internaționa
lismului socialist corespund in
tereselor fundamentale ale po
poarelor celor două țări și între
gii comunități socialiste,

călăuzite de dorința de a dez
volta și de a întări continuu re
lațiile de prietenie dintre po
porul român și poporul sovietic, 
relații cu adinei rădăcini in tre
cutul istoric, cimentate în lupta 
comună împotriva hitlerismului 
și ridicate pe o treaptă superi
oară în anii construcției socia
lismului și comunismului și de 
a intensifica colaborarea fră
țească, multilaterală dintre cele 
două state vecine și prietene, 

conștiente fiind că solidarita
tea internaționalistă a statelor 
socialiste se întemeiază pe co
munitatea orînduirii sociale, pe 
unitatea țelurilor și aspirațiilor 
fundamentale, pe interesele co
mune ale luptei împotriva impe
rialismului și reacțiunii,

ferm hotărîte să întărească 
permanent unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste și să respecte 
neabătut obligațiile prevăzute în 
Tratatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală din 14 mai 1955, în pe
rioada de valabilitate a Tratatu
lui, care a fost încheiat ca răs
puns la amenințarea N.A.T.O., 

dînd expresie dorinței lor 
ferme de a contribui la întări
rea păcii și securității în Europa 
și în întreaga lume, la dezvolta
rea colaborării cu statele euro
pene și cu celelalte state, indi
ferent de orinduirea lor socială 
și de a se împotrivi imperialis-

și milita

scopurile 
Organiza-

bul de 
sectoare 
lismului

experiență în diferite 
ale construcției socia- 
și comunismului.

mului, revănșismului 
risjnului,

călăuzindu-se după 
și principiile Cartei 
ției Națiunilor Unite,

considerînd că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Popu
lară Română și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste din 
4 februarie 1948. în care sint 
formulate țeluri și principii im
portante, a constituit un funda
ment durabil pentru dezvoltarea 
legăturilor de prietenie frățească 
și a colaborării multilaterale în
tre cele două țări,

avînd în vedere experiența și 
realizările celor două state în 
construcția socialismului și co
munismului, stadiul actual și 
posibilitățile de dezvoltare a co
laborării politice, economice și 
culturale între poporul român și 
poporul sovietic, precum și 
transformările care s-au produs 
în Europa și în întreaga lume, 

au hotărît să încheie prezentul 
Tratat și în acest scop au conve
nit asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1
înaltele Părți Contractante în 

conformitate cu principiile in
ternaționalismului socialist vor 
întări și în viitor prietenia veș
nică de nezdruncinat dintre po
poarele celor două țări și vor 
dezvolta colaborarea dintre Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Republiciloi- Sovietice 
Socialiste, în domeniile politic, 
economic, științific, tehnic, cultu
ral, pe baza ajutorului frățesc, 
avantajului reciproc, respectării 
suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului reciproc in 
treburile interne.

Părțile vor intensifica schim-

în Ialomița a început 
secerișul

Bătăliei pentru recoltarea orzu
lui, abia încheiată, îi urmează a- 
ceea a griului. In ciuda ploilor 
căzute duminică și luni, campa
nia de recoltare a început pe un 
front larg, beneficiind de o con
centrare specială de forțe. Pen
tru ca recoltarea griului de pe 
94 000 hectare să se desfășoare 
într-un ritm mai ridicat decît 
în alți ani — ne spune Ion La- 
izer, vice-președinte al U.J.C.A.P. 
Ialomița — s-au depus eforturi 
deosebite în ce privește reparti
zarea judicioasă a mașinilor, mo
bilizarea întregii capacități de 
muncă, stabilirea unei viteze zil
nice de lucru superioare. Tot
odată — și de acest lucru ne-am 
putut convinge în teren — la 
C.A.P.-urile Grivița, Amara-Au- 
rora, I.A.S. Andreșești, Bărăganul, 
Ivănești s-a asigurat încă de la 
început o desfășurare a lucrăriloi 
in flux.. Sînt create astfel toate 
premisele pentru ca întreaga 
campanie de recoltare a păioase- 
lor să fie încheiată în circa 10 
zile. La C.A.P. Grivița, uteciștii, 
întregul colectiv de mecanizatori 
și-a luat angajamentul să presteze 
ore suplimentare în așa fel îneît 
treptat, imediat, după recoltarea, 
halotarea și eliberarea terenurilor 
să poată avea loc operația de 
arat și însămînțat cu noi culturi. 
Aceeași situație am întîlnit și în 
majoritatea celor 11 I.A.S.-uri 
care au început recoltarea griu
lui: Andreșești, Dragalina etc. In 
celelalte unități combinele, trac
toarele proaspăt revizuite se află 
la marginea lanurilor gata să intre 
în acțiune. Tinerii mecanizatori 
de la I.A.S. Dragalina, de pildă, 
la inițiativa comitetului comunal 
U.T.C. și-au propus să desfășoare

zilnic citeva ceasuri de muncă 
după asfințit. Dată fiind situația 
întîlnită în teren (peste 5 000 de 
hectare recoltate) putem afirma 
că secerișul griului a debutat 
promițător în județul Ialomița.

O contribuție importantă aduc 
în cadrul campaniei încă din pri
mele zile uteciștii, studenții și 
elevii care au răspuns cu entu
ziasm chemării comitetului jude
țean V.T.C. La C.A.P. Căzănești 
și Lehliu i-am întîlnit pe cîțiva 
dintre cei 1 500 elevi care lucrea
ză cu conștiinciozitate alături de 
cooperatori și mecanizatori pe 
combine, la adunatul spicelor și 
eliberarea terenurilor, strîngerea 
și depozitarea lor. Printre ei

ANDREI BÎRSAN

ARTICOLUL 2
înaltele Părți Contractante 

pornind de la principiile rela
țiilor dintre statele socialiste, de 
la principiile ajutorului reciproc 
și diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, vor dezvolta și 
adinei și în viitor colaborarea e- 
conomică și tehnico-științifică 
reciproc avantajoasă, vor lărgi 
cooperarea în producție și teh
nico-științifică și vor contribui, 
de asemenea, la dezvoltarea re
lațiilor economice și a colabo
rării în cadrul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc și cu 
celelalte țări ale comunității so
cialiste.

ARTICOLUL 3
înaltele Părți Contractante 

vor dezvolta și lărgi in conti
nuare colaborarea dintre cele 
două țări în domeniile științei, 
invățămîntului, literaturii și ar
tei, presei, radioului, televiziunii, 
ocrotirii sănătății, turismului, 
culturii fizice și în alte dome
nii.

ARTICOLUL 4
înaltele Părți Contractante 

convinse că unitatea și coezi
unea statelor socialiste constituie 
izvorul principal al tăriei și in
vincibilității sistemului mondial 
socialist — forța determinantă 
a dezvoltării societății contempo
rane — vor acționa neabătut 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între statele socia-

(Continuare în pag. a II-a)

IN PAG. A 3-A
Un nou capitol 
al anchetei „CE, 
CIT Șl UNDE 
LUCREAZĂ TI
NERII DIN CO
MUNA DV. ?“

IN PAG. A 4-A '
Cine îl dorește pe 
șeful promoției ? 

(Anchetă la 
absolvenților

IN PAG.

repartizarea 
I.A.T.C.).

A 5-A

rubrică :O nouă
„ORA DE AU
DIENȚA A SCIN- 
TEII TINERE
TULUI“

(Continuare în pag. a V-a) L_—

Retrospectiva
de GEORGE IVAȘCU

A APĂRUT recent Tradițiile revoluționare și educația tine
retului, ansamblu de studii și articole consacrate activității 
Uniunii Tineretului Comunist în trecut, sarcinilor de înalt 
patriotism și internaționalism proletar cărora atîția dintre 
membrii ei s-au devotat, unii pînâ la sacrificiul suprem, — 
numeroase pagini readucînd în mintea noastră o epocă pe 
care am trăit-o intens, tocmai pentru că lumea întreagă și 
cu ea și poporul nostru se afla la o răscruce a istoriei 
omenirii : cea suportînd consecințele primului război mon
dial, cea răvășită de fascism și de efectele marii crize 
economice, cea asaltată de angoasa celui de-al doilea 
cataclism ce se apropia cu pași de uriaș.

Meritul principal al volumului este acela de a fi mereu 
la obiect, fără superstiții literare, deci fără evocări metafo
rice și cuvinte în gol. Caracterul de expunere documentară, 
relativă, predomină și aceasta-i dă pondere și credit. Fără 
a fi scutită de unele repetări de nume (cam aceleași în 
vreo trei locuri), apare impresionantă galeria intelectualilor 
de prestigiu care, în acei ani hotărîtori, au înțeles lupta pro
letariatului și, cu toate opreliștile însoțite de atîtea riscuri, 
au sprijinit-o. O asemenea retrospectivă e totdeauna bine
venită, mai ales cînd e proiectată pe ecranul real al epocii, 
fără estompări de circumstanță, fără omisiuni, ci cu deplina 
certitudine a adevărului istoric.

Situarea mișcării în contextul intern și internațional, cone
xiunea, apoi, cu datele prezentului în finalitatea lui determi
nată de cei 25 de ani ai revoluției noastre, aspectele de 
pregnant relief social și politic pe care ansamblul volumu
lui le relevă, — iată ceea ce face ca o carte de aspect 
comemorativ protocolar să devină un titlu de referință pen
tru cei mai în vîrstă, un prilej de meditație pentru cititorii 
mai tineri.

Și cum „stilul este omul", să remarcăm că nimic retoric, 
deci convențional și fără acoperire valabilă nu minează 
cartea, — deși, poate, o mai bogată, apreciativă explorare 
în geografia culturală a epocii cercetate n-ar fi stricat. Dim
potrivă : presa politică și culturală dintre cele două răz
boaie, cea condusă direct de Partid, cea înrîurită de ideolo
gia clasei muncitoare și chiar cealaltă oferă cercetătorului 
atent infinit mai multe semne de prezență activă, de con
tingență cu avangarda proletariatului, cu factorii luptei de
mocratice și antifasciste, cu acel front — devenit, la un 
moment dat, foarte larg — al luptei patriotice. în ultimii 
5 ani ai deceniului al IV-lea și în timpul războiului sînt 
manifestări de o frecvență și de o semnificație cu mult mai 
pregnante decît referințele și formulările oarecum consa
crate de uz și cu care ne-am obișnuit. O resfirare de antene 
mai numeroase și mai sensibile se impune oricărei asemenea 
întreprinderi de valorificare a trecutului de luptă al Parti
dului nostru.

Lupta tineretului comunist de odinioară, împletită cu vibra
ția atîtor conștiințe din alte generații, a constituit urî act 
de intensă afirmare a ceea ce Istoria profila atunci mai în
drăzneț la orizont.

Acel profil e astăzi chipul nostru ai tuturor.

la Mos-

SOLEMNITATEA SEMNĂRII TRATATULUI
în după-amiaza zilei de 7 

Iulie, la Consiliul de Stat, a 
avut loc solemnitatea semnării 
Tratatului de prietenie,, cola
borare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Tratatul a fost semnat : din 
partea română de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.; din par
tea sovietică de tovarășul 
Alexei Nicolaevici Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

La semnare au fost de față 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Ilie Verdeț, Janos 
Fazekas. Dumitru Popa, Ștefan 
Voitec, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
precum și Corneliu Mănescu,

ministrul afacerilor externe, 
Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România 
cova.

Au luat parte
■ M. A. Suslov, A. A.

tovarășii 
Gromîko, 

K. V. Rusakov, A. V. Basov, 
membri ai delegației de partid 
ș; guvernamentale a Uniunii 
Sovietice.

Se aflau, de asemenea, de 
față membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului Republicii Socialiste 
România, membri ai Consiliu
lui Național al Frontului 
Unității Socialiste, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, ziariști români 
și străini.

După semnarea Tratatului, 
cei doi șefi de guvern și-au 
strîns călduros mîinile. Apoi, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Alexei Nicolaevici Kosîghin 
au rostit cuvîntări.

ÎN PAGINA A 2-a :

• Cuvîntările rostite de tovarășul ION GHEORGHE MAURER 
și tovarășul A. N. KOSÎGHIN.



„SCÌNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MIERCURI 8 IULIE 1970

Vizita delegației de partid
Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer A. N. Kosîghin

și guvernamentale a U.R.S.S.

Stimate tovarășe Kosîghin, 
Dragi tovarăși și prieteni,

în acest moment solemn, 
cînd am semnat împreună cu 
dumneavoastră noul Tratat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste, doresc, în nu
mele conducerii de partid și 
de stat a României, al po
porului român, să exprim sa
tisfacția pe care ne-o produce 
acest eveniment de mare im
portanță in dezvoltarea legă
turilor de solidaritate interna- 
ționalistă între țările și po
poarele noastre. Vă adresez cu 
acest prilej calde felicitări și 
îmi exprim speranța că noul 
Tratat va sluji intereselor ce
lor două țări și popoare, cau
zei generale a socialismului și 
păcii.

în lupta pentru libertate și 
progres social, popoarele celor 
două țări, forțele lor înain
tate, revoluționare s-au aflat 
nu o dată alături. Relațiile de 
prietenie dintre țările noastre 
au căpătat un conținut nou și 
s-au ridicat la un nivel supe
rior în anii socialismului, pe 
temelia orînduirii sociale de 
același tip, a ideologiei co
mune — marxism-leninismul, 
a țelurilor socialismului și 
comunismului spre care tin
dem.

O însemnătate deosebită 
pentru întărirea alianței și co
laborării multilaterale româ- 
no-sovietice a avut Tratatul 
încheiat în anul 1948. Con
sfințind printr-un act de stat 
prietenia dintre popoarele 
noastre, Tratatul a oferit a- 
cestor relații un cadru priel
nic, care a putut fi tot mai 
bine folosit în condițiile dez
voltării complexe și dinamice 
a celor două țări. Prin clau
zele pe care le cuprinde, noul 
Tratat dă expresie hotărîrii 
popoarelor noastre de a intări 
și în viitor, în spiritul inter
naționalismului socialist și în
trajutorării tovărășești, prie
tenia și alianța dintre ele și 
de a dezvolta colaborarea pe 
multiple planuri, în interesul 
ambelor popoare, al progre
sului operei de construire a 
socialismului și comunismu
lui. Așa cum stipulează Tra
tatul, baza relațiilor dintre 
țările noastre o formează 
principiile suveranității și in
dependenței naționale, egali
tății în drepturi și neameste
cului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Observa
rea acestor principii este în

MITINGUL PRIETENIEI
ROMÀNO - SOVIETICE

Cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie pe care o face în 
țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a gu
vernului român, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, marți după- 
amiază, a avut loc mitingul 
prieteniei româno-sovietice.

Consacrat tradiționalei prie
tenii dintre poporul român și 
poporul sovietic, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovieti
ce Socialiste, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, mitingul a reunit în ma
rea sală a Palatului Republi
cii mii de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Bucu
rești. precum și personalități 
marcante ale vieții științifice 
și culturale, generali, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, precum și vechi mi- 
litanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră.

La miting au asistat șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați la București.

Mari drapele ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietice împodobeau funda
lul sălii, incadrind stemele 
de stat ale celor d< uă țări 
sub care era înscrisă, în lim
bile română și rusă, urarea 1 
„Trăiască și să se întărească 
prietenia româno-sovietică“.

Ora 17,30. în aplauzele asis
tenței, în prezidiu iau loc to

momentul de față o condiție 
sine qua non a dezvoltării 
unor relații normale între 
toate statele, cum este o con
diție a menținerii și întăririi 
păcii. Fapte și evenimente din 
viața internațională arată că 
orice încălcare a acestor prin
cipii dă naștere unor focare de 
încordare și chiar unor con
flicte ce pot primejdui grav 
pacea. Se înțelege că socialis
mul, a cărui misiune istorică 
este de a făuri societatea liber
tății și dreptății sociale, de a 
oferi lumii, și în ce privește 
relațiile interstatale, modelul 
unei colaborări rodnice care să 
nu cunoască tarele inegalității 
și asupririi caracteristice orîn- 
duirilor precedente, trebuie 
cu atît mai mult să consacre 
aceste principii.

în tratat este subliniată im
portanța dezvoltării prieteniei 
și colaborării între statele so
cialiste, a consolidării unității 
acestor state — izvor principal 
al trăiniciei sistemului mon
dial socialist, al creșterii in
fluenței și prestigiului său în 
lume. Partidul și statul nos
tru militează și vor milita și 
de acum înainte cu consec
vență pentru lărgirea relații
lor cu toate statele socialiste, 
contribuind astfel la întărirea 
coeziunii lor.

Tratatul semnat astăzi con
sfințește hotărîrea celor două 
țări de a se împotrivi cu toată 
vigoarea uneltirilor forțelor 
agresive ale imperialismului, 
revanșismului și militarismu
lui, de a acționa pentru apă
rarea păcii și libertății po
poarelor. în același timp, el dă 
expresie voinței ambelor părți 
de a dezvolta colaborarea cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, de a întări 
securitatea în Europa și în în
treaga lume.

Dragi tovarăși,

Țin să reafirm convingerea 
partidului și guvernului țării 
noastre, a întregului popor 
român, că noul Tratat va fon- 
tribui la adîncirea prieteniei 
și a relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre țările și 
popoarele noastre, la cauza 
unității țărilor socialiste și a 
clasei muncitoare internațio
nale, a securității, păcii și pro
gresului social în lume.

Să trăiască și să se întă
rească prietenia româno-sovie- 
tică !

Să trăiască unitatea țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a forțe
lor antiimperialiste contempo
rane !

varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, mem
bri, al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., care cu cîteva 
minute în urmă au semnat 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală în
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Sovietică.

în prezidiu iau loc, de ase
menea, M.A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A.A. Gro
mîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe a U.R.S.S., K.V. Ru- 
sakov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., A.V. Basov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., am
basadorul U.R.S.S. în Româ
nia.

Alături de membrii delega
ției sovietice au luat loc în 
prezidiu tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Răduleseu, Ilie 
Verdeț, Dumitru Popa, Ștefan 
Voitec, general-colonel Ion 
Ioniță, Chivu Stoica, Constan
tin Pîrvulescu și Alexandru 
Sencovioi, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Vlad, șeful secției 
relații externe a C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
Mihail Roșianu, președintele

Stimate tovarășe Maurer, 
Dragi tovarăși,

Semnarea unor asemenea 
documente cum sînt tratatele 
de prietenie, colaborare și a- 
asistență mutuală intre țările 
socialiste, constituie întotdeau
na o sărbătoare in relațiile din
tre ele. Și în aceste zile noi, 
într-o atmosferă sărbătorească, 
solemnă, marcăm încheierea 
noului Tratat sovieto-român 
ca pe un eveniment istoric 
care va ocupa un loc de frunte 
în letopisețul relațiilor sovie- 
to-române.

Popoarele, partidele comu
niste și guvernele Uniunii So
vietice și României exprimă 
în acest tratat năzuința lor de 
a consolida și extinde relați
ile de prietenie și colaborare 
multilaterală, de a întări soli
daritatea internaționalistă a 
statelor socialiste, de a-și uni 
eforturile pentru apărarea pă
cii în întreaga lume și a securi
tății popoarelor, de atentatele 
forțelor agresive ale imperia
lismului și reacțiunii.

Noul tratat îl înlocuiește pe 
cel din 1948 pe baza căruia, 
timp de 2 decenii, s-au clădit 
și s-au dezvoltat relațiile so
viete-române. Experiența ani
lor trecuți a demonstrat în 
mod convingător ce imensă 
însemnătate pentru construi
rea cu succes a noii societăți 
și pentru apărarea cuceririlor 
socialiste ale celor ce mun
cesc are colaborarea frățească 
a statelor socialiste, unirea e- 
forturilor lor în lupta pentru 
țelurile comune. Și din acest 
punct de vedere, noul tratat 
are o mare importanță progra
matică, el va deveni o bază 
poiitică și juridică de nădejde 
pentru dezvoltarea continuă 
a legăturilor multilaterale din
tre statele noastre socialiste, 
în dezvoltarea relațiilor so- 
vieto-române, pe baza de ne
zdruncinat a marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
socialist, vedem noi chezășia 
faptului că prietenia dintre 
Uniunea Sovietică și România 
va crește și se va întări.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, g’wemul sovietic, în
tregul nostru popor, apreciază 
noul Tratat sovieto-român de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, ca și celelalte 
tratate bilaterale dintre țările 
socialiste și Tratatul de la 
Varșovia, ca pe un instrument 
eficient în lupta comună a ță
rilor socialiste frățești pentru 
garantarea securității în Eu
ropa, un factor al menținerii 
păcii internaționale. Acest

Consiliului General A.R.L.U.S, 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socia
liste România, Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii Scrii
torilor, vechi militanti ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră, Ion Ioan, cazangiu 
la Uzinele „Grivița Roșie“.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Socialiste Ro
mânia.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

întâmpinat cu puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tova
rășul Ion Gheorghe Maurer.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul A.N. Kosîghin care a 
fost salutat cu vii aplauze.

în repetate rînduri, asisten
ța a subliniat cu aplauze în
delungate cuvîntările rostite, 
dînd expresie sentimentelor 
de înaltă prețuire, stimă și 
frățească prietenie care unesc 
popoarele român și sovietic.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă însuflețită. Minute în 
șir, prin aplauze și aclamații, 
cei prezenți în marea sală 
dau glas voinței lor de a în
tări și dezvolta pe mai de
parte legăturile de prietenie 
și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și 
P.C.U.S., de colaborare mu
tuală fructuoasă dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică 
spre binele ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

(Agerpres) 

lucru este deosebit de impor
tant în actuala situație, cînd 
imperialiștii și acoliții lor con
tinuă agresiunea împotriva 
popoarelor din Asia de sud- 
est și Orientul Apropiat, 
subminează securitatea in
ternațională. ceează o pri
mejdie pentru munca paș
nică a popoarelor. Uniunea 
Sovietică și România și-au ex
primat în noul Tratat dorința 
de a contribui la lărgirea co
laborării cu statele europene 
și cu celelalte state, indiferent 
de orînduirea lor socială. însă, 
militînd pentru o largă cola
borare internațională, noi nu 
putem să fim indiferenți față 
de cursul pe care îl promo

vează în problemele războiului 
și păcii o țară sau alta. Noi 
întindem mina tuturor celor 
care se pronunță în realitate 

pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre state cu orînduiri soci
ale diferite, pe baza principii
lor coexistenței pașnice. Noi 
însă dăm și vom da o 
ripostă hotărită celor care 
încearcă să vorbească cu alte 
țări în limbajul dictatului, 
celor care atentează la inde
pendența și integritatea teri
torială a statelor, la libertatea 
și cuceririle progresiste ale 
popoarelor. Altfel noi nu pu
tem să procedăm, după cum 
nu putem să ne abatem nici 
un pas de la pozițiile noastre 
de clasă, de Ia pozițiile apără
rii intereselor fundamentale 
ale clasei muncitoare, țărăni
mii muncitoare, intelectualită
ții socialiste.

în lume există forțe cărora 
nu le place că în Uniunea 
Sovietică, în România, în cele
lalte țări socialiste există orîn
duirea socialistă, că ele con
struiesc sub conducerea parti
delor comuniste și muncitore
ști socialismul și comunismul. 
Desigur, chiar dacă place 
cuiva sau nu, țările socialiste 
vor continua neabătut opera 
construirii noii societăți, pe 
care au început-o, vor păși cu 
încredere înainte. Noi știm că 
forțele imperialiste încearcă, și 
vor încerca să împiedice înain
tarea noastră. Pentru aceasta 
se folosește și cursa înarmări
lor promovată de imperialism 
și politica de agresiune și me
todele perfide ale activității 
de subminare împotriva țărilor 
socialiste, îndeosebi împotriva 
coeziunii și unității lor. Ime
diat ce adversarii noștri sesi
zează o cit de mică fisură în 
relațiile dintre țările socialiste, 
aceștia încearcă de îndată să 
semene discordie. Sarcina noa
stră constă în aceea de a nu le 
da nici cea mai mică posibili
tate pentru aceasta, de a face 
totul pentru întărirea comuni
tății noastre socialiste.

Sintem convinși că va veni 
timpul cînd relațiile de încre
dere, stimă, colaborare frățeas
că și prietenie vor deveni o 
normă generală în relațiile in
ternaționale. Acest lucru este 
inevitabil, întrucît nu există 
principii mai juste, mai umane 
care să corespundă atît intere
selor fiecărui popor în parte, 
cît și intereselor tuturor po
poarelor. Țările socialiste tra
sează calea spre acesta.

Oamenii sovietici dau o 
înaltă apreciere prieteniei cu 
poporul Republicii Socialiste 
România. Noi încercăm un 
sentiment de mare satisfacție 
pentru faptul că Tratatul nos
tru exprimă hotărîrea ambe
lor părți de a întări prin toate 
mijloacele această prietenie și 
a dezvolta pe toate căile cola
borarea politică, economică, in 
domeniul apărării, tehnico-ști- 
ințifică și culturală între 
Uniunea Sovietică și România 
socialistă.

Permiteți-mi să vă felicit 
cordial cu prilejul semnării 
Tratatului sovieto-român și 
să-mi exprim încrederea că a- 
cest tratat va servi bine cauza 
noastră comună — cauza so
cialismului și comunismului.

Să se întărească și să se dez
volte prietenia frățească din
tre popoarele sovietic și ro
mân !

Să se întărească frăția inter
naționalistă a popoarelor care 
construiesc o nouă viață sub 
steagul revoluționar al lui 
Marx, Engels, Lenin !

în cursul dimineții de marți, 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, în frunte cu A. N. 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., au fost oaspe
ții vechii capitale a petrolului 
românesc — Ploiești. împreu
nă cu delegația sovietică se 
aflau tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și Paul Niculescu- 
Mizil. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Pe moderna autostradă, la 
trecerea prin comune, popu
lația a salutat cu căldură pe 
înalții oaspeți. în comuna 
Potigrafu, la intrarea în jude
țul Prahova, ei sînt întîmpi- 
nați de Ilie Cîșu, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular județean, de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid șj de stat. Deasupra 
autostrăzii se văd mari pa
nouri pe care sînt înscrise 
urările : „Bun venit stimați 
oaspeți !“, „Trăiască și să se 
întărească prietenia româno- 
sovietică“ !

Ne apropiem de Ploiești. Ra
finăria și combinatul petro
chimic de la Brazi — primul 
obiectiv al vizitei.

La complexul industrial de 
la Brazi, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de ministrul indus
triei chimice. Alexandru Boa
bă, de ministrul petrolului, 
Nicolae Toader, de conducerile 
rafinăriei și combinatului. 
Sute de rafinori și chimiști rn-

Recepția de la
Ambasada U. R. S. S.

Ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A.V. Ba
sov, a oferit marți seara, în 
saloanele Ambasadei o re
cepție în cinstea delegației 
de partid și gifvernăinentale 
a Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul Alexei Nikolae- 
vici Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Răduleseu, Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu. Ja 
nos Fazekas, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Iosif Bane, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, precum 
și Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, șeful 
secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniu-

TRATAT
de prietenie; colaborare și asistență mutuală 
intre Republica Socialistă România și Uniunea

Republicilor Sovietice Socialiste
(Urmare din pag. f)

liste, pentru întărirea unității 
lor. in interesul cauzei socialis
mului și păcii.

ARTICOLUL 5
Promovînd consecvent poli

tica de coexistență pașnică a 
statelor cu sisteme sociale dife
rite. înaltele Părți Contractante 
vor lua măsuri pentru apărarea 
păcii internaționale și securită
ții popoarelor de uneltirile for
țelor agresive ale imperialismu
lui și reacțiunii, pentru rezol
varea problemelor litigioase din
tre state prin mijloace pașnice, 
pentru realizarea dezarmării ge
nerale și totale, lichidarea defi
nitivă a colonialismului în toa
te formele și manifestările sale, 
pentru sprijinirea țărilor oare 
s-au eliberat de sub dominația 
colonială și pășesc pe calea în
tăririi independenței naționale 
și suveranității.

ARTICOLUL 6
înaltele Părți Contractante vor 

milita împreună pentru îmbu
nătățirea atmosferei și asigura
rea păcii în Europa, pentru dez
voltarea colaborării și a rela- 

tîmpină cu aplauze pe solii 
poporului sovietic.

O machetă sugestivă — sin
gura modalitate de ctlprindere 
în ansamblu a acestui complex 
ce se întinde pe aproximativ 
400 de hectare — oferă oaspeți
lor prilejul de a lua cunoștință 
din primul moment al vizitei, 
de construcțiile rafinăriei și 
combinatului petrochimic, de 
perspectivele dezvoltării în 
continuare a acestor întreprin
deri moderne. Conducătorul 
delegației sovietice și ceilalți 
oaspeți manifestă un deosebit 
interes pentru concepția de 
adîncire continuă a prelucrării 
și chimizării petrolului, rod al 
transpunerii în fapt a Directi
velor Congreselor al IX-lea și 
al X-lea ale P.C.R.

Prezentînd capacitățile de 
producție, directorul Bujor Ol- 
teanu informează că moderna 
rafinărie de la Brazi prelu
crează anual peste 4 milioane 
tone țiței, realizînd o mare di
versitate de produse, marca lor 
fiind cunoscută în multe țări, 
între care și Uniunea Sovie
tică.

Se vizitează apoi instalațiile 
de reformare și cracare catali
tică, unde se produc benzine 
cu cifră octanică ridicată și 
hidrocarburi aromate. Sîntem 
în plin peisaj industrial, unde 
complexitatea proceselor teh
nologice se desfășoară pe ver
ticală, în gigantice retorte și 
coloane. într-o sală de coman
dă — creierul instalațiilor de 
cracare catalitică — se face un 
scurt popas. Aici are loc o 
scurtă discuție între oaspeți și 
gazde privind caracteristicile 
procesului tehnologic. Subli
niind că Uniunea Sovietică po
sedă mari rezerve de țiței cu 
conținut ridicat de sulf, tova

nea Sovietică, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale si 
organizații obștești și alte per
soane oficiale.

Au luat parte Nt.'X Suslov, 
A. A. Gromîko, K. V. Rusakov 
— membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Au luat, de asemenea, par
te șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în România și 
alți membri ai corpului di
plomatic.

înainte de începerea recep
ției au fost intonate imnurile 
de stat ale României și Uniunii 
Sovietice.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășii 
M.A. Suslov și Paul Niculescu- 
Mizil au ro6tit toasturi.

(Agerpres)

țiilor de bunăvednătate între 
statele europene, pe baza prin
cipiilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității in 
drepturi, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile inter
ne și pentru crearea unui sis
tem eficace de securitate euro
peană.

Cele două părți vor lua mă
suri în vederea stabilirii unor 
relații de bunăvecinătate și dez
voltării înțelegerii reciproce și 
colaborării în Peninsula Balca
nică și în regiunea Mării Negre.

ARTICOLUL 7
înaltele Părți Contractante de

clară că una din premisele prin
cipale ale asigurării securității 
europene o constituie inviola
bilitatea frontierelor de stat din 
Europa statornicite după al doi
lea război mondial.

Părțile își exprimă hotărîrea 
lor fermă ca, în conformitate cu 
Tratatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală din 14 mai 1955, să ia 
împreună cu celelalte state par
ticipante la Tratat toate măsu
rile necesare pentru neadmite- 
rea agresiunii din partea orică
ror forțe ale imperialismului, 
militarismului și revanșismului. 
pentru asigurarea inviolabilității

Pentru Republica Socialistă 
România.

I. GH. MAURER

Pentru Uniunea Republicilor
Socialiste,

A. KOSÎGHIN

Sovietice

rășul A. N. Kosîghin se inte
resează de experiența țării 
noastre în prelucrarea petrolu
lui cu aceleași caracteristici. 
Specialiștii rafinăriei dau toa
te detaliile solicitate de oas-, 
peți. . .

Luind cunoștință In mod 
concret, în fața unui stand de 
probe, de varietatea și calita
tea produselor obținute la 
Brazi, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. ține să 
releve că o astfel de valorifi
care a petrolului demonstrea
ză cum trebuie gospodărit și 
folosit rațional țițeiul, ce în
seamnă această bogăție pentru 
viața economică a unei țări. 
Urînd noi succese în această 
direcție colectivului rafinăriei, 
A. N. Kosîghin și ceilalți oas
peți sovietici și-au continuat 
vizita la combinatul petrochi
mic aflat în vecinătate. O mică 
expoziție prezentată oaspeți
lor. la încheierea vizitei, ilus
trează paleta produselor reali
zate în combinat, cu o largă 
utilitate în cele mai diverse 
domenii.

Impresiile culese de oaspeți 
își găsesc expresia în însem
narea făcută de A. N. Ko
sîghin în cartea de aur a com
binatului petrochimic t „O u- 
zină de nivel foarte înalt, de 
vîrf, avansată din punct de 
vedere tehnic. Urăm succese 
în conții 're colectivului uzi
nei“.

în drum spre uzinele con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai“, tovarășii A. N. Ko
sîghin și Ion Gheorghe Maurer 
parcurg străzile orașului 
Ploiești într-o mașină deschi
să, escortată de motocicliști. 
Largile bulevarde sînt anima
te de mulțimea de ploieșteni 
care au ținut să-și exprime 
sentimentele de prietenie față 
de solii poporului sovietic.

însoțiți de ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Ion Avram, de membri ai co
lectivului de conducere al 
Cențralei industriale de utila
je petroliere și >ai Uzinei, oas
peții vizitează Uzina „1 Mai“, 
principalele hale de produc
ție, se opresc în repetate rîn- 
duri în dreptul utilajelor, 
examinează cu atenție produ
sele realizate, interesîndu-se 
de calitățile lor tehnice. Stînd 
de vorbă cu numeroși munci
tori, printre care Ion Pantaze, 
Ion Dragnea, Vasile Sas; Marin 
Gheorghe, oaspeții se intere
sează de condițiile lor de 
muncă și viață, au cuvinte de 
apreciere pentru hărnicia și 
priceperea constructorilor de 
utilaj petrolier. Răspunzînd 
la întrebările tovarășului 
A, N. Kosîghin, muncitorii 

frontierelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și 
pentru respingerea agresorului.

ARTICOLUL 8
în cazul în care una din înal

tele Părți Contractante va fi su
pusă unui atac armat din partea 
unui stat sau unui grup de state, 
cealaltă Parte exercitîndu-și 
dreptul inalienabil la autoapă
rare individuală sau colectivă, 
în conformitate cu articolul 51 
al Cartei Organizației Națiuni
lor Unite, ii va acorda neîntîr- 
ziat ajutor multilateral prin toa
te mijloacele pe care le are la 
dispoziție, inclusiv. militar, ne
cesar respingerii atacului armat.

Părțile vor aduce neîntîrziat 
la cunoștința Consiliului de 
Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite măsurile luate în 
baza prezentului articol și vor 
acționa în conformitate cu pre
vederile Cartei Organizației Na
țiunilor Unite.

ARTICOLUL 9
înaltele Părți Contractante se 

vor consulta reciproc în toate 

ÎI informează despre modul 
în care întregul colectiv 
al uzinei participă la dez
baterea viitorului plan cin
cinal, la analizarea și punerea 
în valoare a rezervelor inter
ne, Ia aplicarea celor mai noi 
metode și procedee tehnologi
ce — sursă principală a creș
terii cu 42 la sută a product!» 
vit&ții muncii în următorii S 
ani.

Subliniind această participa- 
re plenară a lor Ia înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru, a sarcinilor puse in 
fața poporului, în opera de 
construire a socialismului, 
muncitorii uzinei relevă cu 
mîndrie rezultatele muncii lor 
întruchipate în instalații pe
troliere de mare tehnicitate ce 
au fost medaliate la numeroa
se expoziții și tîrguri interna
ționale. Cel mai nou produs 
— prevenitorul triplu de erup
ție, distins cu medalia de aur 
la tîrgul din anul acesta de 
Ia Leipzig — constituie de 
altfel o premieră mondială. 
România fiind singura țară 
care realizează un astfel de a- 
gregat perfecționat. El este 
prezentat oaspeților pe platoul 
general de montaj al întreprin
derii. Ați depășit cu o clasă, 
în acest domeniu, principalele 
industrii producătoare din 
lume — subliniază tovarășul 
A. Kosîghin, conducătorul 
delegației sovietice.

Aici are loc, de asemenea, 
o demonstrație de înălțare â 
unei variante modernizate a 
binecunoscutei instalații de 
foraj 3DH, pentru săparea 
sondelor la adîncimi de peste 
5 000 m. Se cronometrează : au 
fost necesare mai puțin de 2 
minute pentru ridicarea și pu
nerea în stare de funcțiune a 
acestui colos de peste 600 tone. 
Mobilitatea, siguranța șj, rezis
tența -în exploatare, constituie 
-caracteristici ale tuturor, utila
jelor de acest fel fabricate aici.

Uzina dumneavoastră este 
foarte bine cunoscută în 
Uniunea Sovietică. Producției 
sale i se dă o apreciere foarte 
bună, sublinia la încheierea vi
zitei, în cartea întreprinderii, 
tovarășul A. N. Kosîghin.

Vizita la Ploiești a delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice a prilejuit o grăitoa
re manifestare a relațiilor de 
prietenie și; colaborare ce n- 
nesc partidele și popoarele 
noastre, cele două țări.

ADRIAN IONESCU 
MIRCEA S. IONESCU

problemele internaționale Im
portante care privesc interesele 
celor două țări, în scopul pune
rii de aeord a pozițiilor lor.

ARTICOLUL 10
înaltele Părți Contractante de

clară că obligațiile lor prevăzute 
în tratatele internaționale în vi
goare nu sînt în contradicție cu 
prevederile prezentului Tratat.

ARTICOLUL II
Prezentul Tratat este supus 

ratificării și intră în vigoare in 
ziua schimbului instrumentelor 
de ratificare care va avea loc la 
Moscova în cel mai scurt ter
men.

Tratatul se încheie pe un ter
men de douăzeci de ani și va fi 
prelungit în mod automat de 
fiecare dată pe cîte cinei ani, 
dacă nici uha din înaltele Părți 
Contractante nu îl va denunța, 
anunțînd aceasta cu douăspre
zece luni înainte de expirarea- 
termenului corespunzător.

încheiat la București, la 7 iu
lie 1970, în două exemplare, fie
care în limba română și in lim
ba rusă, ambele texte avind a-, 
ceeași valabilitate.
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CE, CIT și UNDE lucrează
tinerii din comuna d».?

Datele de la care am pornit 
ne ofereau o bază, cel puțin 
teoretic, suficient de largă : la 
Șirna, în județul Prahova, sînt 
înscriși în evidențe 113 tineri 
membri cooperatori, 
cooperativă, ni se 
și la județ, prin 
rul tinerilor poate oferi sufi
ciente exemple de integrare a 
acestora în producție“. Și cine 
ar fi crezut altfel ? O sută și 
ceva, nu este o cifră neglija
bilă. Numai că...

La fața locului, cifra sur
prinde conducerea cooperativei : 
„o sută și ceva de tineri ?“ 
„Da, 113“, precizează conducerea 
organizației U.T.C.“ Cine sînt, 
totuși, ei ? Care sînt locurile de 
muncă care le certifică pre
zența la rubrica : membri coo
peratori ?

Ne propunem să-i căutăm în 
sectoare. Mai întîi la zootehnie, 
sectorul cu activitate perma- 

. nentă. Din 70 de oameni — în
grijitori și cei din echipa de 
deservire — nici un tînăr. „Cum 
să nu, răspunde întrebării noas
tre dacă au sau nu nevoie de 
ei, șeful fermei, medicul vete
rinar Gheorghe Alexandru. Lu
crăm cu oameni aduși din 
Muscel“.

La brigăzile de cîmp pînă 
în prezent au ieșit la lucru, 
efectuînd două-trei norme, cinci 
tineri. Și pentru ca, concluzia 
asupra participării lor în bri
găzile de cîmp să nu pară totuși 
pripită, volumul de muncă sub
stanțial la culturile mari este 
drept, de acum se mărește — 
am apelat la aprecierile briga
dierilor și la evidența conta
bilă a anului trecut. Gheorghe 
Radu, brigadier, secretar al 
organizației de partid pe coope
rativă, abia de poate numi 
trei-patru tineri. Mai mulți de 
nouă, nu ne dezvăluie nici me
moria evidenței. „Dat fiind vo-" 
lumul mare de muncă ce-1 soli
cită grădina — ne spune secre
tarul de partid —•. noi am mobi
lizat în acest sector și membrii 
brigăzilor de cîmp. Așa că de 
lucrat au unde lucra — și nevoie 
este mare — și cei de la cultura 
mare“.

La grădină vom găsi mai 
mulți — ne-am zis în cele din 
urmă. Numai că, și aici, aceeași 
absență. O singură tînără în 
toată această primăvară a acu
mulat șase norme. Printre cei 
prezenți la muncă remarcăm în 
locul tinerilor prezența bătrîni- 
lor. Ioana Ușurelu. ca să ne o- 
prim la un exemplu, are 76 de 
ani. în anul trecut a înscris în 
evidența cooperativei peste 200 
zile-muncă, iar în această pri
măvară, pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie 20 de norme. „Aveți 
copii, nepoți ?“ „Da, ne răs
punde dumneaiei. La grădină 
lucrez cu nora mea . care are 50 
de ani. Nepoților însă le e cam 
rușine să vină la .munca 
cîmpului“. „Pentru ce?" — am în
trebat-o pe Maria Stanciu, mama 
nepoților Ioanei Ușurelu. „De 
fata care are 25 de ani și stă a- 
casă, mă întrebați ? Spune că 
de-aia s-a măritat, să o țină 
bărbatul“.

Discuțiile la ferma de le
gume de o sută de hectare ne 
dezvăluie, mai mult decît în 
toate celelalte sectoare ale coo
perativei, lipsa de brațe de 
muncă care se resimte la 
Sirna. Necesarul zilnic de oa
meni de 250—300 este acoperit 
doar în proporții de 50—60 
la sută. Urmările : lucrările de 
întreținere în solariul de pe su
prafața de un hectar se exe
cută cu întîrziere; de la 14 
hectare de tomate, planificate 
a se planta în tunele de polie
tilenă, unitatea după ce se a- 
provizionează cu materialele 
necesare, reduce suprafața mai 
întîi la 10 hectare pentru ca în 
cele din urmă să poată planta 
doar 5 hectare. Pierderile ne
recuperabile ante-calculate nu
mai pînă în prezent, se ridică 
la peste 200 000 de lei.

Revenind mereu în prim

„Această 
spusese 
noma

plan cauza acestor pierderi — 
cauză care nu est; altă dcG’, 
insuficiența forței de muncă — 
o întrebare 
fac cei 113 tineri ai cooperati
vei, cele 226 de brațe sănă
toase ? Sînt oameni care, pînă 
acum, au acumulat în fișele de 
pontaj cîte 100—130 de norme 
tar ei, toți luați la un loc, 25 
de norme. Toți la un loc, e un 
fel de a spune pentru că de fapt 
fișe de evidență sînt deschise 
doar pentru 10—12 inși. Restul ?

Eca‘erina Matei și G. Dima 
au plecat să-și caute serviciu 
la București. Constanța Radu 
are bărbatul cu serviciul la 
stat și cit le trebuie să mănîn- 
ce aduce el. Lui D. Culcea i-a 
promis o rudă un serviciu la 
Brașov etc. etc. Și sînt doar

nu este alta decît

stăruie mereu : ce

cîteva exemple. Pe mulți în
scriși în evidențele organiza
ției U.T.C. însă nu i-am putut 
afla nici măcar ai cui sînt, pe 
ce ulițe ale satului stau. „Poa
te îi cunoaște Elena Anton, 
locțiitorul de secretar“ s-a scu
zat, secretarul comitetului 
U.T.C. pe cooperativă, Silvian 
Dragomir. „Poate, să-i știe 
Niculina Zaharia, s-a scuzat la 
rîndul ei Elena Anton. Eu i-am 
spus tovarășului Nicolae Zam
fir de la comitetul județean 
U.T.C. să nu mă numească (?!) 
locțiitoare. Sînt tehniciană vete
rinară și nu am timp“. „Poate 
să-i știe Niculina Gheorghe care 
este tot membră a comitetului, 
a urmat scuza Niculinei Zaha
ria“. Poate că aici există numai 
cu numele organizație U.T.C. — 
am zis și noi în cele din urmă 
către activistul comitetului ju
dețean U.T.C., Ion Sanda, care 
ne însoțea. Am bătut și la alte 
porți.

— Nu mi-e rușine să muncesc, 
dar nu-mi place. Sînt singură 
la părinți și trebuie să mă țină, 
a răspuns întrebării noastre de 
ce nu participă la muncă, Geor- 
geta Vlad.

— La cooperativa agricolă ? 
La I.A.S. poate, deși e aceeași 
muncă. Dar acolo e altceva. Mi 
se spune salariată. (Elisabeta 
Bucur, 16 ani).

— Cît sînt încă necăsătorită 
nu am să lucrez. Pe urmă am 
să văd ce fac. Pînă atunci însă 
mă țin părinții, ei încă mai pot 
munci (Elena Costache, 19 ani).

în marea majoritate, interlo
cutorii fiind fete, replicile erau 
asemănătoare : „după ce mă voi 
mărita, am să văd...“ Ce zic to
tuși părinții ? Ai Elenei Costa
che, de pildă ;

— Sînt foarte pretențioși co
piii de astăzi. Am dat-o la școa
lă, dar dacă nu i-a plăcut... O 
vom 
rita.

Și discuțiile duc apoi la zes
trea fetei. Sigur, ar fi normal 
ca să muncească și fata pentru 
ce pretinde a avea la căsătorie 
— recunoaște mama Elenei. 
Dar vede și pe altele care stau 
acasă și atunci noi nu o mai pu
tem lămuri.

Acasă la Maria Lixandru re
latăm din nou scopul vizitei. 
Mama ne spune că fiica s-a dus 
la Ploiești să-și cumpere pan
tofi.

— Școală nu a reușit să-nvețe. 
într-un oraș să lucreze ceva îi 
trebuie buletin. Iar cu mine la 
cooperativă nu pot s-o iau. Nu
mai ea. fată, printre femei în 
vîrstă îi este greu. Dacă s-ar

duce să lucreze la vreo seră ar 
fi printre mai mulți tineri. De 
ar fi și aici în cooperativă la 
lucru, mai mulți, ar merge și 
ea. Așa însă...

Mai trebuie demonstrat în fo
losul cui este necesară depăși
rea acestor stări de lucruri ? în 
folosul fiecăruia în parte, și al 
tuturora la un loc. Cine trebuie 
să intervină ? în această pri
vință, ni se pare că lucrurile 
trebuie privite din mai multe 
unghiuri, dintre care cel puțin 
două sînt destul de evidente : 
pe de o parte prin prisma rolu
lui pe care îl are familia în e- 
chilibrarea bugetului copiilor, 
îneît ei să înțeleagă mai exact 
mărimea și rostui muncii lor, 
iar pe de altă parte prin prisma 
rolului organizației U.T.C. Și, 
rolul mobilizator, organizațiile 
U.T.C. și-l pot îndeplini numai 
piecînd de la cunoașterea rea
lității în cooperativă, a preocu
părilor pe care le au tinerii, 
sondîndu-le intențiile. Dacă ar 
lucra mai mulți tineri la un loc, 
era una dintre propunerile ce
lor cu care am stat de vorbă 
„aș veni și eu... s-ar lămuri mai 
repede și copilul meu“. Ar fi 
greu ca organizația să propună 
chiar formarea unor echipe de 
tineri ? Sigur că nu, dar, am vă
zut, cei care ar trebui să facă 
acest lucru, conducerea organi
zației, nici nu li cunoaște.

Forma nouă de organizare și 
retribuire adoptată în primăvară 
de către cooperativele agricole 
de producție, oferă muncii de la 
sate cadrul superior de afir
mare. Și în acest cadru, tinere
tul se poate manifesta plenar, 
însă pentru ca această posibili
tate să devină realitate trebuie 
exclusă pasivitatea.

Aș fi putut să jur că o să mi 
se întîmple și una ca asta. Tre
buia să mă aștept la așa ceva 
pentru că aici nu știi cîte vorbe 
exprimă convingeri ferme. Pînă 
acum, colaborarea mea cu auto
ritățile comunei, cu „factorii“, 
cum se spune, se izbește de un 
lanț de „să mai chibzuim", „să 
mai vedem", „nu e chiar atît de 
simplu ce spui dumneata“, sau 
de promisiuni dintre cele mai 
binevoitoare : „sigur, nu e nici o 
dificultate", „mai încape vorbă", 
„da, da, nici vorbă, tovarășe“. 
Dar, ca un făcut, nu se rezol
vă mare lucru pe loc fiindcă, 
„să vedeți, trebuie să discutăm 
și cu...", iar omul fără consultarea, 
sau semnătura, sau aprobarea de 
principiu a căruia nu se poate 
păși înainte a dispărut ca prin 
farmec și nu mai e de găsit. 
Coincidențele sînt prea dese ca 
să nu mă gîndesc la un tertip. 
Și cînd îmi dau seama că nu pot 
pomi la contraofensivă simt că 
mă sufoc.

Așa îmi trec zilele consumînd 
efort și elocință de parcă aș vrea 
să înalț la Saraiu niște piramide 
mai făloase decît cele din Egipt, 
așteptînd cu senzația că tom în
tr-un sac cu fundul făcut ciur. 
Cîte un tînăr care vede cît mă 
zbat dar e lipsit de influență ca 
să mă scoată din impas, mă face 
să înțeleg în schimb, cu două 
cuvinte simple, mecanismele vie
ții atît de domoale de aici, curge
rea lor uneori împiedicată, ca o 
înghițitură cu noduri, cu suspen
sii inerte pe care, cineva are pui 
și simplu datoria să le îmbrin- 
cească pînă cînd pornesc singure. 
Ostenești, pui umărul, împingi și 
cînd respiri ușurat, observi că 
mașinăriile au înțepenit din nou 
în mijlocul dramului. Dacă ar fi 
după mine...

Astăzi stau din nou și fac anti
cameră în marginea șoselei. Nu 
sînt singur de astă dată. Ne-am 
adunat la consiliul popular mai 
mulți, sîntem așteptați la Hîrșo
va, la Casa de cultură, unde are 
loc în dimineața asta o trecere 
în revistă a formațiilor artistice 
de teatru din căminele culturale 
învecinate care se pregătesc pen
tru festivalul bienal „Ion Luca 
Caragiale“. Și n-avem cu ce a- 
junge acolo. Ieri la prinz ni se 
promisese o mașină. In cursul

serii cursa mașinii spre Hîrșova a 
fost contramandată. Ambele ca
mioane transportă miei la Con
stanta. Peste o oră trece un au
tobuz în direcția care ne inte
resează dar cine decontează bi
letele oamenilor ? încep proteste
le, pe fețele tinerilor se citește 
nemulțumirea. îmi iau inima în 
dinți și mă îndrept spre telefon. 
Aparatul sună înainte de a ajun
ge eu la el. întreprinderea de in
dustrializare a cărnii de la Con
stanța cheamă Șaraiu. Cineva se

La urma urmei, vorbă lungă, 
sărăcia omului. Văd eu cum e la 
Saraiu, poate că, din punctul ăsta 
de vedere, dincolo, în satul sub
ordonat, lucrurile stau altfel. Și 
stau, pentru că în mai puțin do 
jumătate de oră mașina trage în 
fața căminului cultural. Am oftat 
cît am putut eu de adînc. Mi se 
luase o piatră de pe inimă. Ar fi 
fost păcat să rămînem aici.

Am pus în scenă „Adolescen
tul", o piesă cu puține persona
je, și acesta a fost criteriul nos-

părea ireparabilă. Și totuși am 
găsit împreună, interpreții rămași, 
directoarea căminului cultural, o 
femeie cu rezerve inepuizabile de 
idei și energie, secretarul comi
tetului comunal U.T.C. și sub
semnatul, o cale acceptabilă pen
tru toată lumea. Mihai Dragu, 
care avusese mai întîi rolul „ta
tălui“ dar nu se acomodase cu el 
și pînă la urmă trebuia să fie 
„profesorul“, a fost înlocuit cu 
Nicolae Bunescu, fostul „tată". 
Pentru celelalte roluri, al „tată-

tine acasă pînă se va mă- 
Pe urmă treaba ei.

REPORTAJ ECONOMIC
Mobilul inițial al prezentului 

reportaj l-a constituit un telefon. 
Scurt, nervos. Cîteva minute de 
discuție sincopată. O invitație. Și 
redactorul n-a avut nevoie de alt 
îndemn.

și Petru Moroșanu, Mihai Con- 
drea, Călin Teodor, Alexandru 
Ilievici, specialiști în înaltă ten
siune, lăcătuși, maiștri. Bănuiți a- 
cum de ce toate aceste scrisori 
poartă un singur destinatar: uzi-

O SCRISOARE STRĂBATE 
DISTANTELE...

...„Am ajuns bine. Imediat am 
început lucrul... Unii la tîmplă- 
rie, alții la ringuri... Zilnic zece 
ore de muncă epuizantă... Vom 
face tot ce depinde de noi. S-ar 
putea să depășim termenul de 
deplasare...“.

Recitim scrisoarea. Este adre
sată inginerei Elena Cramariuc, 
de la Uzinele textile „Moldova" 
din Botoșani — și o recitim aici, 
în biroul dînsei. Scrise în grabă 
— „acum nu-i timp de corespon
dență !" — veștile au parcurs 807 
km. Aici, la punctul terminus al 
distanței, scrisoarea a trecut din 
mînă în mînă, făcînd înconjurul 
locului. O recitim și încercăm să 
surprindem semnificația nu
meroaselor amprente, sentimentul 
cu care fiecare mînă s-a făcut 
căuș în juru-i.

Au urmat, apoi, alte scrisori. 
Nu multe. Cîteva. Au străbătut 
toate itinerariul poștal al aceleiași 
rute de 807 km. Am reținut și 
sumele cîtorva semnatari : Mihai

CE-AȘ FACE
DACĂ AS FI
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A ȘAPTEA

SCRISOARE :

NE REDĂ ÎNCREDEREA
interesează ce se aude cu mieii. 
I se spune.

— Cum două mașini, se scan
dalizează vocea de la capătul fi
rului, înțelegerea a fost pentru 
una singură astăzi și abia mîine 
pentru două. Ai voștri n-au ne
voie deloc de mașini, azi, pe-a- 
colo ?

Ba bine că nu. Ne ard călcîie- 
le. N-am încotro, toți ochii sînt 
îndreptați spre mine, trebuie să 
mă comport pînă la capăt ca un 
secretar de comitet comunal 
U.T.C., și asta înseamnă, acum, 
să fac rost de o mașină. Apelez la 
Maria Cocor, secretara organiza
ției de partid de la C.A.P. Dul- 
gheru. îi explic, pe scurt, în ce 
situație mă aflu cu tinerii.

— Bine, mi se răspunde, 
văd. Și, pac, convorbirea se 
trerupe.

să 
în-

tru esențial, că ne puteam 
descurca cu cinci oameni. Repe
tițiile au mers tîrîș, grăpiș, dar au 
mers, rolurile fuseseră aproape 
învățate cînd, cu două sau trei 
zile înaintea spectacolului, am 
aflat că doi din interpreții noș
tri vor fi angajați în alte acțiuni, 
vor trebui să fie prezenți la 
spartachiada școlară — unul la 
Constanța, celălalt la Hîrșova. 
Cam tot atunci pierdusem, din 
alte motive, un al treilea inter
pret. Ne aflam, deci, cu trei ro
luri descoperite: „profesorul“, 
„Dinu" și „tatăl lui Dinu". Di
rectoarea căminului cultural ne 
privea pe'toți îngrozită. Cu cine 
să-i înlocuiești așa, în pripă ?

Seara acestor vești proaste a 
fost o seară de coșmar. Situația

lui“ și al lui „Dinu“ am apelat 
peste noapte la gestionarul ma
gazinului alimentar, Constantin 
Flaut, despre memoria căruia au
zisem destule, și la contabilul 
consiliului popular comunal, Ion 
Holban. Intrați în criză de timp, 
am făcut repetiții în pauzele de 
prinz și seara, și chiar în culise, 
la Hîrșova, băieții încă își mai re
petau rolurile. Sufleurul nostru, 
Ioana Corcodel, era palidă, de e- 
moție, nervoasă ca de obicei ne
mulțumită, și pesimistă.

N-am lipsit nici o clipă din 
mijlocul lor. In timpul spectaco
lului m-am ascuns după cortină, 
le-am ținut pumnii strînși băieți
lor și Angelei Cojocaru, o auten
tică „mamă" chinuită de conflic
tele din familia ei și „Iuliei“, 
le-am dat curaj cum m-am price-

put, bucurîndu-mă după fiecare 
replică, după fiecare intrare în 
scenă. Pentru că ne dovedisem 
nouă înșine astfel că sîntem ca
pabili, atunci cînd vrem, atunci 
cînd punem la inimă renumele 
comunei noastre, să facem față 
celor mai vitrege împrejurări, ce
lor mai nefericite accidente. 
După spectacol am primit felici
tările juriului, sala ne-a aplaudat. 
S-a vorbit cu căldură despre fie
care interpret, au fost remarcați 
îndeosebi „mama“ și Nicolae Bu
nescu „profesorul“, ale cărui în
tinse resurse dramatice aproape 
nici nu le bănuiam. Ni s-a măr
turisit deschis că am prezentat 
cel mai bun spectacol al zilei. 
Ne-am îngăduit, de aceea, să 
ciocnim la masă, un pahar de vin 
du toții, ne făcuse cinste inimoa
sa directoare a căminului nostru 
cultural.

Abia seara tîrziu mi-am dat 
seama cîtă nevoie avusesem de 
succesul acesta. Comitetul jude
țean Constanța al U.T.C., în co
laborare cu Comitetul județean 
pentru cultură și artă, a inițiat 
un concurs intitulat „In și des
pre satul contemporan". Trofeele 
puse în joc au fost ecusoanele 
fiecărei comune și Saraiu a fost 
una din comunele care și-a pier
dut de la început ecusonul. Nu 
din lipsă de resurse, de rezerve 
umane în stare să arate că și 
Saraiu trăiește o viață cultural- 
artistică bogată, sau dacă n-o 
trăiește deocamdată, în orice 
caz, o poate avea, că și aici tine
rii sînt interesați să afle care 
sînt perspectivele economice ale 
județului și perspectivele de dez
voltare ale locului lor de baștină 
îndeosebi, ci din comoditate, din- 
tr-o insuficientă pregătire și am
biție. Succesul de pe scena Ca
sei de cultură din Hîrșova ne-a 
dat încredere în noi înșine, mai 
multă încredere decît aveam 
pînă acum și asta ne va folosi 
curînd pentru că la sfîrșitul lu
nii ne vom întrece din nou, pe 
propria noastră scenă, în cadrul 
unui alt concurs intercomunal cu 
dansuri, brigadă artistică de agi
tație și soliști vocali. Trăiesc cu 
convingerea că atunci va fi și 
aici la noi, la Saraiu, sărbătoare.

MIRCEA TACCIU
N. COȘOVEANU

ALBUMUL
NOSTRU

I

TINERII
IN MAI ’70

Zilele lunii mai ale acestui an au impus memoriei oamenilor 
din întreaga țară, greu încercată de momentele dramatice ale 
bătăliei cu apele, alături de faptele pline de abnegație și co
pleșitoare dăruire ale întregului tineret, eforturile tinerilor din 
județul lași, angajați cu toate forțele să salveze de distrugere, 
bogăția umană ți materială a județului. Consemnînd astăzi

VIOREL BÄJENARU GHEORGHE GAȚU
I

AL DOILEA
CAPITOL
IEȘENII

numele unora dintre ei, participanți la această acțiune de o 
amploare fără precedent, continuăm în fapt să vă prezentăm 
o nouă secvență a cronicii participării tinerilor la evenimentele 
lunii mai, a faptelor unora dintre cei recent 
distinși cu Diploma de Onoare a Comitetului

GICA HARITON DINU V. ENEA

propuși să fie 
Central al U.T.C. I

MORARU GH. CONSTANTIN

Am în față două cărțulii cu 
scoarța pînzată albastră. Sus 
scrie : Uzina laminorul de tablă 
Galați. Mai jos — tehnologii de 
buzunar. Apoi, pe fiecare în 
parte este anunțată o tehnolo
gie. Găsești aici, începînd de la 
noțiunile simple pînă la feno
menele complexe, descrierea 
proceselor tehnologice din fie
care sector de activitate al uzi
nei, de la laminoare, recoacere, 
zincare, încălzire, ajustaj etc. Cu 
alte cuvinte, fiecare din cărțulii 
e un fel de manual de tehnolo
gie a meseriei.

. — Am pornit la elaborarea și 
tipărirea lor, ne declară tînărul 
inginer-șef adjunct VICTOR 
SCORȚEANU, cu convingerea că 
venim astfel în întîmpinarea 
dorinței muncitorilor de a-și ri
dica nivelul profesional. Ele se 
adresează în special tinerilor. 
Pentru elaborarea lor am ape
lat la specialiștii din uzină, Ia 
inginerii tineri. Materialul a fost 
sistematizat și redat, respectîn- 
du-se principiile care stau la 
baza alcătuirii oricărui manual. 
Acum, fiecare muncitor din uzi
nă e în posesia unei astfel de 
cărți.

Ideea, Inițiativa și realizarea 
„tehnologiilor de buzunar", nu 
pot fi calificate decît ca exce
lente. Aceste manuale de format 
mic sînt adevărate îndreptare,

Elena Bușmachin, secretara 
organizației U.T.C. coopera
tori din satul Măcărești, co
muna Prisăcani, a fost iniția- 
toarea formării a trei brigăzi 
de tineri care s-au remarcat 
prin construcția digului din
tre satele Măcărești și Prisă
cani. Datorită lor au putut fi 
salvate de la înec turmele de 
oi ale C.A.P.-ului din locali
tate.

Profesoara Ecaterina Pa- 
raschiv din Grozești, secretara 
comitetului comunal al U.T.C., 
a reușit să mobilizeze între
gul tineret la acțiunea de con
strucție și consolidare a digu
rilor și barajelor împotriva re
vărsării apelor Prutului ce a- 
menințau să distrugă întreaga 
localitate.

Viorel Băjenaru din Țutora, 
a fost primul care a început 
construirea unui baraj împo
triva amenințării revărsării a- 
pelor Prutului, ce punea în 
pericol o suprafață de 250 de 
hectare.

Gheorghe Gațu din Go- 
lăești a preluat din proprie 
inițiativă conducerea unei 
echipe formată din 38 de ti
neri care, printr-un efort per
manent, a reușit să salveze din 
calea apelor Jijiei bunuri ma-

teriale și vieți omenești. De 
asemenea a contribuit la ridi
carea unui dig de protecție 
pe o lungime de 500 de me
tri și înalt de doi metri. In 
această acțiune s-a remarcat, 
prin ajutorul dat la evacua
rea bunurilor materiale, la 
transportul pămîntului nece
sar întăririi digurilor și, Gica 
Hariton.

Constantin Repede, tot 
din Golăești, împreună cu 
un grup de 14 tineri membri 
ai organizației U.T.C., a sal
vat de la înec un mare nu
măr de femei și copii din co
mună, recuperînd totodată bu

nuri 
C.A.P. 
de lei.

materiale 
în valoare

aparținînd 
de 50 000

Enea dinTînărul Dinu V.
Bosia, cot la cot cu alți cetă
țeni, printr-o muncă neîntre
ruptă ziua și noaptea, și-a 
adus aportul la salvarea unor 
importante bunuri materiale 
precum și a turmelor de oi 
aparținînd C.A.P.

Din aceeași comună, Mora- 
ru Gh. Constantin a fost și 
el distins cu Diploma de o- 
noare. Faptele lui, cunoscute 
și apreciate de toți locuitorii 
comunei, vorbesc de la sine.

In fruntea a încă 11 tineri o 
stat tot timpul la dispoziția 
comandamentului comun de 
luptă contra inundațiilor pen
tru a interveni acolo unde pe
ricolul era mai mare. A parti
cipat îndeosebi la „recupe
rări“, adică la salvarea din 
plină furie a apelor a unor bu
nuri ale cooperativei sau ale 
cooperatorilor. Dar, în mod 
deosebit, utecistul Constantin 
Mocanu și cei 11 tovarăși ai 
săi s-au remarcat în salvarea 
mai multor grupuri de copii. 
Care nu le vor uita niciodată 
bărbăția și eroismul.

PE PLATFORMA SIDERURGICĂ 
A GALAȚIULUI

0 micro-editură
tehnico-didadică

T. GÎNJU

sa colegilor, își vor mobiliza toa
te forțele pentru ca planul să fie 
ritmic îndeplinit ca și angaja
mentul de a realiza o producție 
suplimentară în valoare de șase 
milioane lei, venind și pe această 
cale în sprijinul întreprinderilor 
calamitate. S-au luat măsuri ju
dicioase, iar Pamfil Purice ne 
evidențiază, în acest sens, numai 
una : lucrul pe secțiuni de utila
je, ceea ce duce la însemnate e-

cea mai înaltă cotă a măiestriei 
și responsabilității.

în trei zile — timp record — 
electricienii botoșeneni au redat 
producției 15 motoare de la tîm- 
plărie. Patru flyere și șase rin
guri au acum instalație nouă, 
alte mașini cunosc operațiile de 
readucere la viață. Viorel Stoian, 
maistrul secției în care-și desfă
șoară activitatea tinerii din Bo
toșani, Mana Bucșe, secretara or-

ne el. Al treilea trebuia să fiu 
eu ; trebuia, mă-nțelegeți ? nu 
se putea altfel, fiindcă doream 
acest lucru“. Pe ordinele de de
plasare — o singură mențiune: 
lăcătuș. Pe-al lui, la fel.

Și lăcătușul Neculai Hreamătă 
poate fi întîlnit zi de zi, la da
torie, printre mașini și sub ma
șini, cu mîinile bătătorite 
trudă și unsoare. încercăm 
aflăm mai multe de la el, dar

de 
să

să lipsească nici măcar un singur 
combatant din cei 307 specia
liști de care avea nevoie, pentru 
refacere, uzina — și care au so
sit aici din toate colțurile țării.

Gesturi simple, vrînd să sem
nifice . că altfel nu se putea, că 
așa trebuia.

Aici, la Uzinele „Tîmava“ din 
Mediaș, unde zumzetul flyerelor 
și al războaielor de țesut înseam
nă milioane de metri de țesături,

LA „TÎRNAVA“ A ÎNFLORIT UN TRANDAFIR
na din Botoșani. Ele veneau din 
partea grupului de specialiști (lă
cătuși și electricieni) plecați din 
această uzină să dea o mînă de 
ajutor colegilor din Mediaș, să 
contribuie, într-un efort de adîn- 
că solidaritate de muncă, la re
punerea grabnică în funcțiune o 
uzinei textile de aici.

La Botoșani ne-am interesat 
mai puțin asupra mobilurilor 
care i-au determinat pe acești ti
neri la un asemenea gest. Ne-am 
preocupat mai mult de situația 
creată prin lipsa lor, de acoperi
rea golului de producție. Maistrul 
Florin Nărnoianu, lăcătușul de 
înaltă calificare Pamfil Purice, 
inginerul șef adjunct Constantin 
Ciobotaru ne-au asigurat că nu 
este vorba de nici un „gol“. Cei 
rămași vor suplini cu succes lip-

conomii de timp (în 6 zile 100 de 
ore).

Despre cei plecați aveam să 
aflăm amănunte acolo, la Mediaș, 
la fața locului...

ganizațisi de partid de aici, ne-au 
declarat că acest colectiv este 
cea mai bună echipă din între
prindere.

„LĂCĂTUȘUL"

„CEA MAI BUNA ECHIPĂ"

Pe Cosma, pe Viorel, pe Ale- 
xiu, pe Mihai, pe Alexandru — 
lăcătuși, i-am întîlnit printre rin
guri și flyere, printre instalații și 
agregate. Se allau aici din mai. 
Scrisoarea lor era datată 31.05. 
1970. S-au bucurat de veștile 
proaspete pe care le aduceam de 
acasă și au ținut să ne poves
tească despre munca lor de aici. 
Acum lăcătușii repuneau în 
funcțiune alte două flyere. Opt 
mii de piese erau verificate la

Se numește Neculai Hreamătă. 
E înalt, slab, cu ochi negri, nu
mai agerime. Are 23 
stingherește faptul că 
vorbească despre el. 
despre Petre Clitan 
Mircea, lăcătuși ca și 
nele textile din Timișoara ? Că 
doar toți trei au plecat odată ; a- 
tunci, pe 27 mai. Era duminică ; 
se lucra în beneficiul sinistrați- 
lor. în întreprindere sosise cererea 
ca trei voluntari să meargă la 
Mediaș. „Am ales doi — ne spu-

de ani. ÎI 
trebuie să 

De ce nu 
sau Vasile 
el la Uzi-

tace. Nici un cuvînt în plus. Așa 
că vom face noi gestul de a-i 
dezvălui adevărata identitate, ne
cunoscută multă vreme, aici, la 
Mediaș : lăcătușul pe care-1 a- 
vem în față, originar din Les
pezi, jud. Bacău, este inginerul 
Neculai Hreamătă de la Uzinele 
textile din Timișoara. Gestul lui 
de sublim anonimat este o dovadă 
nu numai a modestiei ci și a înțe
legerii necesității „la zi“ ; el nu 
putea să lipsească din acest impe
rios detașament necesar recon
strucției. Așa cum nu puteau să 
lipsească frații Eduard, Alfred și 
Horst Steinhausen — toți trei 
născuți în aceeași zi, la 23 Au
gust, în urmă cu 23 de ani — 
veniți aici de la Uzina metalur
gică de metale neferoase din 
Copșa Mică. Așa cum nu putea

se 
de- 
ni- 
în- 
Se 
Sé 

ore

se văd urme de mîl cățărate pînă 
Ia înălțimea de 2,57 m. Acum ur
mele se șterg ; greu, dar 
șterg. Se șterg cu orele nopții 
colorate în efort. în uzină 
meni, absolut nimeni, nu-și 
găduie să risipească timpul, 
luptă pentru fiecare minut, 
lucrează epuizant, 10 și 12
pe zi. Sute de mii de piese sînt 
desprinse cu greu din lăcașul lor, 
șterse de mîl și curățate pînă-și 
capătă sclipirea de altădată și 
remontate. Se fac operații care 
solicită atenția și truda șlefuito
rului de diamante. Zilnic, aproa
pe 2 000 de oameni execută veri
tabile intervenții chirurgicale. Cu- 
vîntul de ordine : „cît mai puține 
pierderi I" Consecința cuvîntului 
„rezultate cît mai evidente /“ 
Hala de ajustaj a fost renovată.

Albitoria este și ea gata. Atelie
rul mecanic, hala cazanelor, tîm- 
plăria au fost date în funcțiune. 
O parte din războaiele automate 
funcționează. Fiecare loc de mun- 
că este un șantier ; noi izbînzi se 
prefigurează concret. Sînt sem
ne certe că — așa cum s-a anga
jat — în iulie inima uzinei va fi 
complet vindecată. Bătaia ei va 
reveni la ritmul înalt de dinain
te, se va contopi cu bătaia inimii 
oamenilor. Prima mie de metri de 
țesături realizată este certificatul 
izbînzii omului.

★
...Mediașul rămîne în amintirea 

mea, orașul cu turnuri și ziduri, 
orașul meșterilor care fac să cînte 
sticla, al florilor și frumosului. I 
Feste această imagine, însă, s-a I 
suprapus — pentru un timp de I 
dramatică încleștare — alta, du- I 
reroasă, săpată în piatră și-n su- I 
fletul oamenilor. Dar perspectiva I 
alege numai 
sași condiția 
pune, pe cea 
am întîlnit-o
părțirii de Mediaș: în curtea uzi
nei, pe locul de unde fusese iz
gonit mîlul, înflorise un trandafir.

Și din nou mi-au revenit în 
minte chipurile lui Ilievici, Cos
ma, Călin, Petru, Mihai, actele 
lor eroice și diurne, dar cu drep
turi depline la memorie și le
gendă.

una, pe care in
umană o presu- 
pe care simbolic 

în momentul des-

adevărați ghizi, pentru tinerii 
muncitori la locurile lor de 
muncă, cuprinzînd definiții, des
crieri, formule, schițe și planșe 
— eșalonate pe 80—100 de pa
gini afectate unei singure me
serii. Cum aceste micro-manuale 
nu se rezumă numai la tratarea 
tehnologiilor la modul general, 
ci se insistă și asupra parti
cularităților pe care le capătă 
meseria în întreprinderea res
pectivă — gradul de utilitate 
sporește considerabil.

| — La recentele examinări de
| Ia cursurile de calificare sau 

pentru promovarea într-o cate
gorie superioară am putut con
stata, ne declară ing. Victor 
Scorțeanu, că tinerii muncitori 
au un bagaj de cunoștințe mult 
mai bogat, că înțeleg mai bine 
fenomenele ce apar în cadrul 
procesului de producție. Pe de 
altă parte, la locurile lor de 
muncă, ei au o productivitate 
sporită. îndeplinirea și depășirea 
zilnică a sarcinilor de producție 
constituie, credem, o dovadă 
concludentă, asupra eficienței 
inițiativei noastre.

Mai sînt, desigur, și alte ar
gumente. Unul dintre acestea 
ne-a fost sesizat de Lucian 
1 odlați, secretarul comitetului 
coordonator U.T.C. Fiecare tînăr 
muncitor, _ căruia abia i-a fost 
parafată fișa de încadrare pri
mește un exemplar din „tehno
logiile de buzunar“. — Deci i se 
oferă o bună posibilitate de a 
cunoaște în amănunt particula
ritățile procesului tehnologic din 
întreprinderea respectivă, dife
rite procedee tehnice, caracteris
ticile utilajelor la care va lu
cra etc. Ceea ce în final duce 
la micșorarea perioadei de inte
grare la îndeplinirea în mai 
bune condiții a sarcinilor de 
plan.

Iată, deci, destule argumente 
pentru extinderea inițiativei e- 
laborarn și editării unor „tehno
logii de buzunar" cu forțe pro
prii și în cadrul altor între
prinderi, cel puțin acolo unde 
se simte mai acut nevoia.

LIDIA POPESCU ION CHIRIC
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Anul acesta la Direcția Tea
trelor au sosit 65—70 de solici
tări din partea teatrelor din 
țară. Absolvenții de la Arta Ac
torului din Institutul de Teatru 
„I. L. Caragiale" sînt în număr 
de 32.

Tovarășul Nicolae Munteanu, 
directorul Direcției Teatrelor 
ne spune : „Cînd am făcut lista 
locurilor nu ne-am gîndit Ia 
nici un om (la nici unul dintre 
absolvenți — n. n.). Nici la me
dii — nu era dat, de fapt, exa
menul de stat. Lista exprimă 
necesitățile cele mai acute ale 
teatrelor din țară.

— Pe listă a apărut un post la 
Teatrul Giulești. Cu 24 de ore 
înainte de ziua repartizării 
postul a dispărut.

— A fost o greșeală. Inițial, 
am dat acest post. Aflind de pre
vederile Decretului de reparti
zare a absolvenților, de faptul 
că repartizarea se va face după 
medii, vizind un anumit actor 
din promoție — care nu era pri
mul — și aflind că nu se va 
face nici o concesie — directoa
rea teatrului nu și-a asumat 
riscul de-a expune locul liberei 
alegeri. Postul a fost anulat. E 
adevărat că Decretul este pre
văzut pentru miile de studenți 
de la diverse facultăți. Tot atît 
de adevărat e că locul de mun
că al studenților de la I.A.T.C. 
are un anumit specific. E vorba 
de teatre și, în fiecare, NECESI
TAȚI înseamnă un anume tip de 
actor, un anumit „emploi".

Cind directorilor li se impune 
un actor de care n-au nevoie 
apar imediat conflicte din am
bele părți. In cele din urmă se 
ajunge totuși la includerea ac
torului în colectivul vizat, dar 
o includere formală, pentru că 
de cele mai multe ori, nu „are 
loc", nu face nimic important, 
nu joacă.

Desigur, ar fi bine să se dis
cute, directorii să vorbească din 
timp cu studenții, să li se ex
plice acestora ce posibilități de 
afirmare și materiale au în di
feritele teatre în care sînt soli
citați. Dacă aceste discuții n-au 
nici un rezultat, directorii de 
teatre vor fi obligați să pri
mească absolvenții în ordinea 
mediilor".

Unde sînt posturile ? Ea Satu 
Mare, Oradea, Turda, Timișoa
ra, Cluj, Botoșani. Reșița. Pia
tra Neamț, Tg. Mureș, Teatre
le germane de la Sibiu și Timi
șoara.

— Am cerut insistent 2 pos
turi — spune directorul teatru
lui din Bacău. V. Sorianu. Am 
mare nevoie. N-am nici o actri
ță tînără în colectiv. Mi s-a răs
puns că am sufieienți actori. 
Am venit, totuși, la repartizare 
minat de o obligație morală. 
Printre absolvenți există 2 ti
neri din Bacău — Doina Pavel 
și Mihai Drăgoi. Au fost crescuți 
de teatrul nostru, pentru ne
cesitățile noastre, au familiile 
în Bacău. Au neglijat să facă 
o cerere în scris la secretariat 
pentru a menționa aceste lu
cruri. Și acum, unul e reparti
zat la Satu-Mare, altul la Reși
ța. M-am rugat de toți, am um
blat peste tot cu argumentele 
mele, am locuri în teatru — 
doar sînt directorul teatrului, 
nu pot să nu-mi cunosc schema 
— și nu-i pot lua la Bacău. 
Acum vor urma complicații, 
contestații, pînă la urmă tot îi

voi lua, iar teatrele în care au 
fost repartizați din oficiu, vor 
rămîne — iar — descoperite în 
schemă. De ce e nevoie de toa
te astea ?“.

— Sînteți mulțumit de repar
tizare.?

George Carabin — unul din 
„părinții spirituali“ ai seriei care 
termină :

„Anunțarea posturilor ar tre
bui făcută din timp (Și să fie 
sigură), pentru ca profesorii să 
poată pleda în favoarea teatre
lor ce și-au trimis ofertele. Așa, 
parcă apare ca o listă de pro
duse pentru vînzare in maxi
mum o zi-două. Directorii nu 
și-au manifestat din timp pre
ferințele — precise — pe genuri 
de actori. Aici, la repartizare, 
pot vedea cîteva minute — exact 
ca la un tîrg cu produse fru
moase — aspectul fizic. Ce se
riozitate pot avea aceste prefe
rințe ad-hoc ? Ce garanție de 
seriozitate pot avea studenții 
cînd sînt luați ca niște obiecte, 
cind nu știu nimic despre ne
cesitățile, planurile, profilul 
trupei în care vor merge ?".

Zeno Fodor (secretar literar 
la Teatrul din Tg. Mureș) ; Nu 
pot înțelege de ce mai sîntem ■ 
chemați aici ; vedem niște spec
tacole la Casandra — se zice, ca 
să ne „alegem" — actori — noi 
discutăm în fugă, pe stradă, pe 
culoarele institutului cu cei cî- 
țiva pe care i-am alege — apoi 
sîntem „invitați" la comisia de 
repartizare și totul se dă peste 
cap. Noi l-am ales pe cel de 
care avem nevoie, el poate fi 
al 12-lea și, pînă intră în sală, 
toți ceilalți 11 au putut să ia 
postul. De ce mai sîntem che
mați să „alegem" ? Ni se pot 
trimite actorii ca niște colete 
poștale „surprize". Conținutul, 
cel puțin, după ce văd eu aici, 
nu interesează pe nimeni.

de ordin personal. Studenților li 
se oferă posibilitatea de reali
zare artistică. Și, de altfel, fie
care teatru este o posibilitate 
de realizare".

Directorii de teatru cer Stu
denții nominal. Li se spune că 
nu au dreptul. Dan Nasta : „dar 
noi nu cerem actori in sine, nu 
cerem abstracțiuni, cerem per
soane", Teatrul de Comedie a 
cerut pe Vladimir Găitan, a- 
vînd acută nevoie de un „juna 
prim".

N. Munteanu 5 „Găitan e al 
treilea pe lista absolvenților. 
Celor doi dinainte li s-a cerut 
să declare în scris că nu vor hia 
postul. Directorul teatrului a 
fost obligat să recurgă la acest 
compromis. ÎI înțelegem : cum 
ar fi putut să ia in trupă — cea 
mai restrînsă din București — 
un om de care nu are nevoie ?".

Fiind absent Ia repartizare, 
l-am întrebat prin telefon, pe 
directorul Teatrului de Come
die, Lucian Giurchescu, despre 
necazurile provocate de repar
tizarea actorilor.

— N-am obținut nici un post 
anul acesta, deși în fiecare 
spectacol resimțim lipsa unui 
băiat tînăr. 11 vizam pe Vladi
mir Găitan ; profesorul lui r- 
George Carabin — a fost în- 
cîntat de alegerea noastră, mai 
mult, ne-a asigurat că cei doi 
dinaintea lui, tot studenții d-luî 
nu vor opta pentru un post la 
un teatru unde nu sînt doriți. 
Dar postul n-a mai fost acor
dat. Eu nu contest valabilitatea 
generală a sistemului de repar
tizare. Din păcate, însă, în do
meniul teatrului el s-a dovedit 
falimentar deoarece despărți
rea numai pe sexe nu reflectă

Piesa lui D. R. Popescu „Acești îngeri triști“ a însemnat pentru tinerii actori din Tg. Mureș un 
răsunător succes. Anca Neculce Maximilian și Ion Fiscuteanu (în fotografie) sînt două nume 

tinere remarcate și aplaudate călduros la ultimul Festival Național de Teatru.
Foto : O. PLECAN

„CINE ÎL DOREȘTE PE

ȘEFUL PROMOȚIEI?“
Eduard Covali — directorul 

„Teatrului Tineretului" din 
Piatra Neamț :

„Sistemul de repartizare a ac
torilor după medii (care implica 
o pondere serioasă a materiilor 
teoretice, nu a notei de la ac
torie) s-ar putea aplica acelor 
absolvenți care au rămas ÎN A- 
FARA alegerii noastre. Cum să 
profităm — în adevăratul sens 
al cuvîntului — de promoțiile 
absolvenților, cînd există me
reu riscul de a ne pomeni cu un 
om de care nu avem nevoie

Din cuvîntul prorectorului 
ION TOBOȘARU : „La reparti
zare rezultatele la învățătură 
pot fi coroborate cu interesele

diversitatea „emploi“-urilor din 
teatru. Nimeni nu vrea ca stu
denții de la I.A.T.C. să fie in- 
culți. Am toată stima pentru 
pregătirea intelectuală a viito
rilor actori, dar a face o sin
gură grupă din toți absolvenții 
de la Arta actorului este egal 
cu a pleda pentru lipsa de per
sonalitate și specific indivi
dual.

Șeful promoției, Ștefan Pi- 
soski declară că nu poate alege 
nici un post și acceptă reparti
zarea din oficiu : „Am obligația 
morală de-a acorda prioritate 
unor colegi pentru care teatre
le și-au manifestat preferințele".

Teatrele din Cluj, Timișoara, 
Tg. Mureș îi vizează pe Găi
tan, Măru, Rozorea, Ciuper- 
cescu. Pisoski știe acest lucru. 
Și nu poate să aleagă — șef dc 
promoție fiind — un post unde 
s-ar simți indezirabil. El ple
dează pentru dreptul ca între 
cel repartizat și directorul 
teatrului să existe cu ade
vărat o comunicare. „în mo
mentul în care am aflat care 
sînt locurile, m-am bucurat de 
acel post de la Giulești. Mi s-a 
făcut o injustiție — dacă crite
riul repartizării este media — 
în momentul anulării aces
tui post. Dacă mi se co
munica că alt coleg este

vizat la Giulești, eu nu 
alegeam acest post. Nu pot mer
ge intr-un teatru care nu are 
nevoie de mine. Nu trebuia să 
fie anulat un post care este ne
cesar. Am pretins Brașovul. 
Directorul teatrului, Sică 
Alexandrescu (care a întă
rit verbal afirmațiile studen
tului), este de acord, a înaintat 
lista de locuri direcției teatre
lor. Nu există pe lista noastră. 
(Aflăm că Brașovul este supra
încărcat în schemă, existînd 
însă foarte mulți actori inutili). 
Numărul locurilor este absolut 
egal cu numărul absolvenților 
(nu e ca la alte facultăți). Cum

pot alege un loc în care, știu 
sigur, este vizat altcineva, da 
gen ?

Practic, nu am dreptul op
țiunii“.

Răspunsul comisiei : „Ai drep
tul să alegi orice loc, teatrul va 
fi obligat să te primească. Cine 
îl dorește pe Pisoski Ștefan — 
șeful promoției 2“.

Tăcere. Șeful promoției a fost 
repartizat din oficiu la Turda. 
A acceptat acest lucru, refuzînd 
să treacă peste orice conside
rente morale și artistice. Nu pu
tea să aștepte îndeplinirea spu
selor tov. Moscu (de la direcția 
invățămîntului artistic din Mi
nisterul învățămîntului) : „Vrei 
Clujul, alege Clujul I care are 
nevoie de Liviu Rozorea, genul 
lui Pisoski fiind reprezentat în 
colectiv de încă 5 actori — spu
nea directorul teatrului, Vlad 
Mugur. O să descopere Vlad 
Mugur că. va avea nevoie de 
tine. Nu e făcut, doar, reperto
riul pe 20 de ani I".

Constantin Măru — unul din
tre absolvenți, cel pe care îl 
dorea Teatrul Giulești. Vrea să 
meargă la Botoșani. Există în 
teatru 4 posturi. Roagă comisia 
să admită la acest teatru 4 stu
denți (unul avînd o medie mai 
mică) care vor să „facă acolo 
un lucru eficient“. Nici nu este 
ascultat. Hazardul i-a favorizat 
cererea — sau poate înțelegerea 
în culise dintre studenți.

LILIANA MOLDOVAN

PRO ȘI CONTRĂ

SE MIȘCA 
DOSARELE!

Primim din partea Direcției 
artelor plastice (director : Anas- 
tase Anastasiu) a C.S.C.A. un 
răspuns la problemele ridicate în 
articolul intitulat „Dosare pe 
socluri“ (Scînteia tineretului — 
23 iunie 1970). în acest răspuns, 
după ce este exprimată satisfac
ția că „probleme atît de impor
tante pentru noi, cum este cea a 
artei statuare și monumental-de
corative, se bucură de o asemenea 
atenție“ sîntem avertizați că 
specialiștii din numita direcție 
„au constatat că, o dată cu mul
te aprecieri judicioase, prețioase 
pentru noi, s-au strecurat și li
nele regretabile erori de infor
mare și interpretare". O primă 
eroare de interpretare ar fi în 
modul, vizibil și din titlul arti
colului (Dosare pe socluri), în 
care noi am tratat un „rău ne
cesar“ : „Analizarea tuturor a- 
cestor propuneri (Consiliul Mu
nicipal, Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația Lo
calităților, C.S.C.A. și alte insti
tuții direct interesate) de multe 
ori contradictorii, presupune o 
muncă îndelungată care, cu toa
tă sila provocată de birocrație, 
se adună in paginile numeroase 
ale dosarelor. Iată de ce doca
rele constituie uneori un „rău 
necesar“. Adăugind și cuvenitul 
S.T.E. dt'idiu tehnico-economic) 
devine, firește, perfect explica
bilă situația semnalată, ceva mai 
înainte, în răspunsul Direcției 
artelor plastice : „Se întîmplă 
uneori ca mai costisitoare să fie 
executarea amplasamentelor de- 
cît a statuilor“. Exact ceea ce 
susțineam și noi, cu deosebirea 
că ne exprimăm îngrijorarea și 
îndoiala că monumentele ar pu
tea fi înlocuite cu amplasamen
tele ori chiar cu dosarele. în ce 
privește birocrația ca „rău ne
cesar“ : trebuie să admitem, de 
vreme ce asta este evidența, că, 
deocamdată, specialiștii direcției 
respective sînt în măsură să o 
constate. Nu-i puțin lucru să 
observi birocrația : recunoaște
rea unei situații ne dă speranța 
că ea va fi depășită.

A doua eroare pare a fi de 
informare : răspunsul precizează 
că „planul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă se bazea
ză nu pe „doleanțele“ (expresie 
utilizată în articolul nostru) ar
tiștilor și nici pe lucrările exis
tente în atelierele lor“. Iată ce 
scriam în articolul nostru, după 
ce menționam existența unui 
sistem de comenzi : „Acest „ne-

cesar", un plan in fond care 
conține în sine un posibil mu
zeu menit să ne satisfacă exi
gențele, este totuși un plan care 
se străduiește, reușind mai mult 
sau mai puțin, să țină pasul cu 
ceea ce se lucrează in ateliere, 
să ia in considerație afinitățile, 
sau chiar doleanțele artiștilor 
față de anumite teme“. Dacă, 
însă, pasajul nu este suficient 
de convingător (noi credem că 
este) pentru a-nu lăsa impresia 
că am sugera realizarea planului 
pe seama lucrărilor aflate mai 
mult sau mai puțin întimplător 
în atelierele artiștilor, invităm 
Direcția artelor plastice să ia 
notă de cuprinsul unui articol 
anterior pe aceeași temă dar 
care, din vina noastră, n-a fost 
sem’nalat specialiștilor acestei 
Direcții („De ce este imaginar 
muzeul monumentelor de artă ?“ 
— Scînteia tineretului — 13 mai 
1970).

A treia eroare, de interpretare, 
se referă, conform răspunsului 
primit, la problema centraliză
rii : „Faptul că „centrul, respec
tiv Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă întreprinde a- 
ceastă' selecție, decurge din apli
carea corectă a art, 4 din H.C.M. 
nr. 1003'1963 care prevede : „lu
crările de artă monumentală se 
vor realiza pe baza avizului 
C.S.C.A.S. privind încadrarea 
urbanistică și arhitecturală și a 
aprobării tematice și realizării 
artistice“. Sugestia noastră era 
cu mult mai simplă decît o com
plicată chestiune de interpre
tare a unei dispoziții oficiale» 
semnalam faptul îmbucurător că 
începe să se manifeste o oare
care inițiativă și pe plan local 
adăugind că centralizarea nu 
trebuie sâ excludă, prin nici un 
fel de interpretare, inițiativa fo
rurilor și specialiștilor din di
verse orașe ale țării.

A patra eroare semnalată în 
răspuns o considerăm reală 5 
fondul alocat pentru lucrări de 
artă monumentală este de 6 mi
lioane și nu lB, cum scrie în ar
ticol (ultima cifră reprezentind 
fondul pentru toate lucrările de 
artă plastică).

în fine, a cincea eroare ar me
rita o discuție specială (pe care 
o promitem cititorilor noștri) 1 
concursurile. După ce ni se sem
nalează că această problemă nu 
este „foarte judicios prezentată 
in articol“ ni se recomandă : 
„Dar nu credem că e necesar să

JURNAL DE
VACANȚĂ

PE LITORAL
Sub «oarele arzător al Do- 

brogei, campania agricolă se 
desfășoară într-un ritm susținut. 
Nota dominantă a acestui în
ceput tardiv de vară este dată 
de larga participare a elevilor 
în bătălia pentru mai multe ki
lograme la hectar, pentru cit 
mai multe culturi recuperate, 
pentru refacere și reconstruc
ție, acolo unde apele s-au re
vărsat. Peste 1 900 de elevi au 
format încă de la începutul va
canței brigăzi de muncă volun- 
tar-patriotică. Răspîndiți în in- 
treg județul pentru a contribui 
cit. mai eficient la concretizarea 
importantelor obiective ale ca
lendarului agricol, elevii licee
lor de cultură generală petrec 
vacanța în primele rînduri ale 
frontului muncii din I,A.S.-uri 
și C.A.P.-uri, la strinsul legu
melor, la. întreținerea culturilor. 
150 de elevi de la Liceul nr. 1, 
Constanța la I.A.S.-Poarta Albă, 
110 de la Liceul 2 la (Stațiunea 
experimentală Murfatlar, 90 de 
la Liceul nr 4 la I.A.S.-N. Băl- 
cescu, 60 de elevi din Eforie 
Sud la I.A.S.-Neptun, elevii din 
Mangalia. Medgidia. Ostrov, 
Kogălniceanu sau Cernavoda in 
propriile localități, sint in a- 
ceste zile in toiul muncilor agri
cole. Primele rezultate ale 
muncii lor se înfățișează în 
ore de muncă și, de exemplu, 
la Kogălniceanu numai in două 
zile ale „vacanței în salopetă“ 
elevii au plivit floarea-soarelui 
de pe o suprafață de 16 hectare. 
La Medgidia, directorul I.A.Ș.-u- 
lui. tovarășul inginer Marin 
Tudoran, ne confirmă calitatea 
înaltă a lucrărilor executate 
de elevi la plivit, la legatul 
viei, la portaltoi. Cei 220 de 

< elevi ai celor două licee din 
localitate își onorează cu cinste 
titlurile de brigadieri. Fetele cu 
basmale pe cap. băieții, mai 
curajoși, fără „echipament de 
protecție“ sau cu pălării de pai, 
botezate ad-hoc „mexicane“, lu
crează cu indeminare la lega
tul viei. Echipele se iau la în
trecere și cei rămași in urmă 
smt ajutați de fruntași să înde
plinească norma. Unii se gin- 
desc că poate ar fi fost mai 
bine să lucreze la culesul pier
sicilor. Dar in livezile I.A.S.-u- 
lui aromatele fructe ale verii 
nu s-au copt incă. Coi din se
ria doua vor avea mai mult 
„noroc“. O inițiativă a I.A.S.-u- 
lui a fost primită cu entuziasm

de brigadieri, constituind. în a- 
celași timp, o frumoasă răs
plată pentru munca lor : două 
excursii, una de documentare 
și una de agrement pe litoral. 
Deși școala s-a 
ritatea a optat 
formă. Coman 
Steluța, Papuc 
Murgihan și Trincă Ion,

terminat, 
pentru 

Leocadia, 
Lucian,

majo- 
prima 
Lipan
Asan 
acum

® în Dobrogea, elevii au răspuns
PREZENT pe șantiere și in
agricultură

® O vacanfă deosebită, cu noi
semnificații

• Costinești un modern corn
plex in devenire

toți elevi în clasa a Xll-a, îmi 
mărturisesc satisfacția „de a fi 
utili prin contribuția muncii lor 
nu numai agriculturii județului, 
ci și întregii țări aflate în plin 
șantier de refacere“. în zonele 
inundate — Hîrșova, Ostrov, 
Medgidia, Cernavoda — alți 200 
de elevi participă Ia lucrările 
de refacere a drumurilor sau a 
suprafețelor agricole. De cî
teva zile, 1100 de elevi, forțe 
proaspete, au schimbat brigă
zile de muncă patriotică din 
I.A.S.-uri avînd și un puternic 
sprijin din partea celor 1200 de 
studenți din Constanța și alte 
centre universitare din țară.

Dar, în același timp, în va
canța mare litoralul oferă miilor 
de elevi veniți dîn întreaga țară 
odihna binemeritată după un 
an de rodnică învățătură. Sint 
momentele în care extemporalele 
și tezele au rămas în amintire

ge- 
licee 
licee 

de

și memoria este sensibil solici
tată la reținerea altor momente 
mult mai durabile. Cea mai 
mare tabără din țară, cea de la 
Năvodari, cuprinde aproape 
2 500 de elevi din școli 
nerale. școli profesionale, 
de cultură generală sau 
de specialitate. Programul
bază — plaja — este completat 
cu acțiuni atractive ; o întilnire 
cu marinarii unui vas românesc 
și o expunere despre copii-eroi 
ai zilelor de grea încleștare 
pentru țară au polarizat intere
sul primelor zile de tabără. Dar 
nici în taberele de odihnă nu 
sînt uitate coordonatele deose
bite ale acestei vacanțe : și aici 
elevii vor contribui cu ore de 
muncă patriotică la obiective 
locale. Multe asemenea momente 
s-au repetat la Constanța, Efo
rie, Mamaia, Costinești, Manga
lia, acolo unde litoralul oferă 
generos pentru cppiii întregii 
țări prilejul vacanțelor de neui
tat.

La doi kilometri la stingă

șoselei Constanța-Mangalia, ta- A 
bara studenților, a elevilor și a " 
B.T.T.-ului de la Costinești for
mează acum un splendid corn- 
plex turistic. Față de alți ani, V 
peisajul de aici s-a îmbogățit 
simțitor cu noi construcții me- _ 
nite să confere vacanței <’ 
vară atributele unui ideal cadru 
de reconfort și divertisment. 
Cantina modernă, spațioasă s-a 
extins cu un noii pavilion, care 
i-a dublat capacitatea. Spațiul 
de cazare a crescut de la o mie 
la 2 500 de locuri, fostului teatru 
în aer liber îi va lua locul un 
teatru polifuncțional cu a- 
proape 3000 de locuri. In a- 
propierea acestuia se amena
jează 5 terenuri sportive cu 
instalații de nocturnă (baschet, 
handbal, volei, tenis), se ri
dică o terasă-club și o cofetă- 
rie-bar. Pentru cei interesați, A 
spațiul de dans va primi și el 
o serie de augmentări de supra
față în apropierea malului mă- A 
rii. Deși constructorii mai aveau 
cîteva „restanțe“ la termenele 
de predare, totuși ansamblul lu- A 
crărilor te lasă să întrevezi ele- ™ 
ganța și fantezia aspectului fi
nal al proiectului. In tabăra 
B.T.T.-ului am intilnit cîțiva e- W 
levi de la Liceul „Horia, Cloșca 
și Crișan“ din Alba Iulia, ve- 
niți în cadrul unei excursii. Cu- A 
vintele lor de caldă apreciere la 
adresa celor care s-au îngrijit 
de organizarea optimă a cadru- A 
lui vacanței, pentru mulți prima ” 
pe litoral, confirmă ’rezultatele e- 
forturilor administrației noului a 
complex Costinești, asigurată a- A 
cum de Biroul de turism pen
tru tineret. Aici, începînd cu 
luna pe care o străbatem peste A 
1 000 de elevi din regiunile sini
strate vor beneficia de locuri în 
tabără grație donațiilor oferite 
de studenți, care, într-un impre
sionant gest de solidaritate, au — 
renunțat la prestigioasele atrac- A 
ții ale Costineștiului.

CALIN STĂNCVLESCU

„fetișizăm“ asemenea concursuri 
pentru că nu de puține ori ele 
sînt — prin rezultatele lor, ne
concludente“. Dar tocmai carac
terul public al unui concurs este 
menit să stimuleze calitatea re
zultatelor ! Cerem, deci, în con
tinuare, să se adopte un aseme
nea procedeu, cit se poate de 
civilizat și cu rezultate, în alte 
părți, remarcabile. „Fetișizăm“ 
noi sau tovarășii specialiști din 
Direcția artelor plastice vor să 
situeze aceste concursuri în, 
vorba lui Blaga, „orizontul mis
terului“ ? Noi socotim inaccep
tabilă o asemenea situare și, ca 
atare, credem că răspunsul Di
recției artelor plastice trebuia să 
reflecte o meditație mai stă
ruitoare asupra unor astfel de 
probleme, e drept, poate mai 
gingașe decit ar părea, dar în 
orice caz de o importanță indis
cutabilă.

M. COSTEA

20—26 IULIE — O CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ Șl O EX POZIȚIE CU PESTE 1 000 DE APARATE Șl MODELE CONSTRUITE 
DE ELEVI ; TEMĂ LOR :

Desfășurată în cadrul „Anu-
de A internațional al educației“, 
lru ™ conferința a cărei temă am, e- 

nunțat-o în titlu este rezultatul 
• inițiativei Organizației Pionieri

lor din România. Cum pînă la 
începerea lucrărilor a mai ră- 
mas puțin timp, ne-am adresat 

Q tovarășului IULIU FURO, vice
președinte al Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri- 

A lor, solicitîndu-i unele amă- 
” nunte.

— V-am ruga, în primul rînd, 
. să ne spuneți cine și-a anunțat 
‘ participarea și totodată în ce va 

consta contribuția noastră la 
lucrările conferinței, exceptînd 
activitatea organizatorică pro- 
priu-zisă.

— Și-au anunțat participarea 
pînă în prezent, 22 de organiza
ții naționale de copii și adoles
cenți cu cele mai variate orien
tări politice, afiliate pe lingă 
unele partide ori dedicate, sub 
egida guvernelor din țările res
pective, educației tehnico-științi- 
fice a tineretului. Vor mai 
fi reprezentate nouă organi
zații internaționale, printre care 
U.N.E.S.C.O., Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat, Co
mitetul internațional de coordo
nare pentru inițierea și dezvol
tarea activităților științifice ex- 
trașcolare (organizație neguver
namentală a U.N.E.S.C.O.), U- 
niunea internațională pentru 
conservarea naturii și a resur
selor sale, Asociația internațio
nală a terenurilor de joc, Insti
tutul de cercetare al O.N.U., cu 
sediul la Geneva, Comitetul eu
ropean al scoutismului. Vor fi 
reprezentate organizații din Eu
ropa, Asia, America Latină și 
Africa, această manifestare ur- 
mînd să contribuie, după cum 
sperăm noi, la promovarea u- 
nor relații de colaborare intre 
organizațiile de copii și tineret

„Educația copilului in fața 
progresului științei și tehnicii

contemporane“
pe terenul formării viitoarelor 
generații de specialiști în spi
ritul revoluției tehnico-științi- 
fice ai cărei contemporani sin- 
tem. Conferința urmează să 
realizeze un schimb de experi
ență în domeniul educării teh- 
nico-științil'ice a tinerilor, prile
juind bineînțeles organizației 
pionierilor din țara noastră po
sibilitatea de a populariza ex
periența proprie.

— Cine prezintă referatele ? 
Și ce temă au ele ?

— Din partea C.N.O.P., va fi 
prezentat unul din rapoartele 
principale, intitulat : „Educația 
pionierilor și școlarilor în pas 
cu progresul științei și tehnicii 
contemporane“, care va înfățișa 
experiența organizației noas
tre. Tot din partea română vor 
mai fi prezentate referate cu 
temele : „Contribuția învățămîn
tului și formarea tineretului, 
corespunzător progresului teh
nic și științific contemporan“ 
și „Tinăra generație și dezvol
tarea actuală a tehnicii și ști
inței“. în același timp, în cadrul 
lucrărilor conferinței sint pre
gătite patru intervenții ale unor 
personalități științifice româ
nești.

— Este vorba de excursii de 
documentare in (ară ?

— între 17 și 30 iulie vor 
avea loc in tabere speciale fi
nalele concursurilor republicane 
ale micilor constructori. înce- 
pînd din 20 iulie și pînă în 22 
inclusiv, delegații vor vizita ta
băra de la Telega, unde se des
fășoară Întrecerile celor 320 de 
finaliști ai concursului de aero 
și rachetomodele, taberele de ra
dioamatori de la Timișul de Sus 
șl Dîmbul Morii, unde 340 de 

intrece in finala 
vulpi“, Brașovul, 

finala concursului 
participarea a 205 
atitea mașini.

copii se vor 
„Vinătorii de 
unde are loc 
de carturi, cu 
copii și a tot

— Nu putem încheia convor
birea fără să ne oprim totuși 
la expoziție...

— Această expoziție, ce se va 
deschide la 20 iulie, constituie 
cea mai mare manifestare pe 
care a organizat-o concursul 
„Minitehnicus“ in edițiile de 
pină acum. Cea de a treia edi
ție — 1970. a reunit aproape 
10 000 de copii din toate jude
țele care au construit aparate 
electrice, electronice, radiouri,

modele de nave și de avioane, 
rachete, instalații cibernetice, 
jucării mecanice și incă multe 
altele... In toate județele au 
avut loc expoziții din care am 
selecționat pite 30—40 de obiec
te pentru cea de la București. 
,Minitehnicus 70“ va fi deschisă 
in localul institutului de arhi
tectură și va cuprinde aproape 
1 200 de asemenea lucrări, toate 
în siar'e de funcționare, plus 
ceea ce vor trimite participan- 
ții străini. Ea va cuprinde prin
tre altele, o „galerie a roboți
lor“ și un „salon automobilistic 
pionieresc“ — unde vor fi ex
puse carturi, o mașină de curse 
și chiar 
aer. Va 
Premiu 
Premiu 
prevede 
re a maximum 6 copii pentru 
construirea unui aparat), pre
mii pe secții, 5 premii pentru 
originalitate și 5 premii speciale. 
Se vor mai oferi Trofeul și Di
plome de Onoare „Minitehnicus“ 
Consiliului județean al organi
zației pionierilor care a întru
nit cel mai mare număr de 
puncte. în timpul expoziției va 
fi organizată in București o de
monstrație cu toate modelele de 
nave, avioane și rachete prezen
tate. însăși această expoziție va 
constitui o dovadă a condițiilor 
deosebite oferite în țara noas
tră copiilor pentru a lua con
tact incă de la o virstă fragedă 
cu elementele practice și teore
tice ale progresului tehnico- 
științitic contemporan intr-o 
serie de domenii de virf, ce ca
racterizează de altfel și dezvol
tarea industrială a țării noastre, 
contribuind in felul acesta la 
formarea lor in sensul necesi
tăților progresului economiei na
ționale.

un vehicul pe pernă de 
fi decernat un Mare 
individual și un Mare 
colectiv (regulamentul 
posibilitatea de asocie-

ANDREI BANC
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea tovarășului ȚOI EN GHEN, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Demo
crate Coreene, următoarea telegramă :

Vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului 
frate român cordiale mulțumiri pentru caldele felicitări pe 
care mi le-ați transmis cu prilejul zilei mele de naștere.

Sînt convins că relațiile de prietenie frățească și colabo
rare între popoarele țărilor noastre vor continua să se dez
volte.

Vă doresc multă sănătate șl succese și mai mari în rodnica 
dumneavoastră activitate.

Remarcabil succes al sportivilor români la 
Campionatele mondiale de lupte greco-romane

GHEORGHE BERCEANU, pentru a doua oară

tv

*•>

CRONICA U.T.C.

Cititorul se întîlnește astăzi cu o nouă rubrică a ziarului nostru. Ea are menirea să înlesnească 
opinia tinerilor, a altor categorii de oameni ai muncii, sesizările, observațiile și sugestiile lor pri
vind diferitele aspecte ale vieții sociale, ea și probleme de ordin mai mult sau mai puțin personal. 
In cadrul rubricii — cu apariție periodică 
zările cititorilor, prin intermediul 
aici consultații de specialitate.

vor fi publicate răspunsurile factorilor avizați la sesi- 
ziarului. De ase menea, jurist-consultui redacției noastre va oferi

Tovarășul Ion Iliescu a primit 
pe Khalil Elias, președintele 
Uniunii Tineretului Sudanez

Marți dimineața, tovarășul 
Ton Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
primit pe Khalil Elias, preșe
dintele Uniunii Tineretului 
Sudanez^ oare la invitația C.C. 
al U.T.C. se află în vizită în 
țara noastră.

în cadrul convorbirii care 
a avut loc ou acest prilej s-a

efectuat un schimb de infor
mații privind preocupările ac
tuale ale celor două organiza
ții, dezvoltarea relațiilor bila
terale, precum și unele proble
me ale situației internaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, 
de stimă și înțelegere 
procă.

• Alti doi medaliațis SIMION POPESCU— argint,
CITITORII

SESIZEAZĂ

^Strungul de aur* 

in competiție

din

Alberto Sato, ambasadorul 
Republicii Africa Centrală Ia 
București, a depus marți di
mineața o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

MARTINESCU bronz
!

GHEORGHE BERCEANU SIMION POPESCU NICOLAE MARTINESCU

O INDISCREȚIE ÎN FAMILIA 
POȘTAȘULUI

Cei mai buni strungari 
Hunedoara, Petroșani, Petrila, 
Vulcan, Lupeni, Brad și Sime- 
ria și-au dat întîlnire, în cadrul 
fazei județene a tradiționalului 
concurs profesional „Strungul de 
aur“. Proba de concurs : execu
tarea unui cuplaj de două roți 
dințate de la cutia vitezometru
lui locomotivei cu abur. 30 de 
tineri și-au dovedit pregătirea 
profesională, măiestria. Cîștigă- 
tori : Laurean Cunțan (de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara), Abel Popa (U.M.M.R. Si- 
ineria) și Ion Pop (C.S. Hune
doara).

Mar{i dimineața, noul am
basador al R. P. Albania la 
București, Nikolla Profi, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Prof. ION VEAD

„Cu zîmbetul
buze“pe

La Școala
Gherla s-a desfășurat faza zonală 
a concursului pe meserii, inițiat 
pentru tinerii lucrători din co
merț. S-au calificat 48 de con- 
curenți. Proba practică, desfășu
rată în magazine, a solicitat ini
țiativă, perspicacitate, spirit ra
pid de acomodare la solicitările 
și reacțiile cumpărătorilor. Locu
rile I au fost cîștigate de către 
Cornelia Marcon, județul Cluj, 
Vasile Saivan, județul Bistrița- 
Năsăud, — vînzători de magazi
ne ; Mari» Ecsedy, județul Ma
ramureș — ospătari restaurante 
și cofetărie. Tinerii clasați pe pri
mele trei locuri se pregătesc pen
tru marea confruntare pe țară.

profesională din

în noaptea de 6 spre 7 iulie 
a.c. în Munții Tazlăului s-au 
produs mai multe ruperi de 
nori care au provocat mari că
deri de apă. Ca urmare, loca
litățile Piatra Șoimului, Bor- 
lești și Tazlău, din județul 
Neamț, au fost inundate, mai 
multe poduri și căi de comu
nicații fiind distruse. Locali
tățile au fost izolate. Apele au 
pătruns în incinta fabricii de 
cherestea din Tazlău, provo- 
cînd însemnate pagube. Nu 
s-au semnalat victime ome
nești. Organele județene și lo
cale de partid și de stat au 
luat de urgență măsuri pentru 
ca viața să-și recapete cursui 
normai.

Sportivii români s-au com
portat remarcabil în cadrul 
campionatelor mondiale de 
lupte greco-romane încheiate 
luni seara în orașul canadian 
Edmonton. Un mare succes a 
repurtat GHEOKGHE BER
CEANU (cat. 48 kg), care a 
cucerit pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campion 
al lumii. Berceanu, care este în 
vîrstă de 21 de ani și face 
parte din clubul sportiv Steaua 
București, a reeditat victoria 
realizată anul trecut la Mar 
del Plata. în ultimul meci ho- 
tărîtor pentru obținerea suc
cesului, Berceanu l-a învins la 
puncte pe talentatul sportiv 
sovietic Vladimir Zubkov, me
daliat cu argint. Pe locul trei 
la această categorie s-a clasat 
polonezul Szczepanki. Alți doi 
luptători români au urcat pe 
podiumul medaliaților. La cat. 
68 kg, Simion Popescu a cu
cerit medalia de argint, iar la 
cat. peste 100 kg N. Martinescu 
a obținut medalia de bronz.

Actuala ediție a campionate
lor mondiale de lupte greco-ro-

mane a fost dominată de repre
zentanții echipei U.R.S.S., care 
au cîștigat 5 medalii de aur, 
una de argint și două de bronz, 
în clasamentul pe națiuni, 
U.R.S.S. a ocupat primul loc cu 
43 de puncte, urmată de Bul
garia — 28,5 puncte, Iugoslavia
— 22 puncte, România și Unga
ria cu cîte 19,5 puncte, Japonia
— 18 puncte etc.

Iată lista campionilor mon
diali de lupte greco-romane i 
48 kg : Gh. Berceanu (Româ
nia) ; 52 kg : P. Kirov (Bul
garia) ; 57 kg i I. Varga (Un
garia) ; 62 kg : F. Hideo (Ja
ponia) ; 63 kg; R. Rurua
(U.R.S.S.); 74 kg : V. • Igume- 
nov (U.RB.S.) : 82 kg : A. Na
zarenko (U.R.S.S.); 90 kg:
V. Rezancev (U.R.S.S.) ; 100 
kg : P. Svensson (Suedia) ; 
peste 100 kg i A. Rosin 
(U.R.S.S.).

Tot la Edmonton se 
desfășura, începînd de 
campionatele mondiale 
lupte libere.

vor 
joi, 
de

IONEL ANDRASONI

Studenții in amfiteatrele 
de muncă ale vacanței

350 de studenți ai celor două 
institute de învățămînt superior 
din municipiul Galați au plecat 
pe șantierele muncii patriotice 
din I.A.S. Bărboși, Ivești, Bădă- 
lan. Matca și Brateș.

Peste 200 de alți studenți gă- 
lățeni, constituiți în brigăzi, par
ticipă la lucrările de întreținere 
a culturilor din cooperativele a- 
gricole de producție Odaia, Ma- 
nolache și Tulugești, la refacerea 
liniei ferate Galați—Brăila, punc
tul Șendreni.

Ing. V. CINEPÄ

Micro-turneu
teatral

Actorii Teatrului „V. I. Popa” 
din Bîrlad. au inițiat un micro- 
turneu de 8 zile în mai multe 
stațiuni de odihnă de la munte. 
Comedia „Moartea ultimului go
lan“ va fi prezentată în localită
țile : Azuga, Predeal. Sinaia, Bă
lan, Tușnad, Bicaz, Tulgheș etc.

P. VICTOR

Scrisoare

din excursie
„Vizita noastră la Iași a fost 

nu numai instructivă, dar și re
creativă. Ne-a impresionat orașul 
cu arhitectonica sa modernă, noi
le obiective industriale, întîlni- 
rea cu cadrele universitare și cu 
studenții, care ne-au edificat mai 
mult asupra utilității unor profe
sii, a satisfacțiilor pe care a- 
cestea le oferă. La întoarcerea 
din excursie, tot în sprijinul o- 
rientării profesionale s-a organi
zat întîlnirea cu ingineri și 
maiștri de la Fabrica de zahăr 
din Bucecea, localitate în care 
se află liceul nostru".

CORINA COSTINIUC
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POPASURI,

MELEAGURI

MERIDIAN
• Astăzi se desfășoară jocu

rile etapei a 26-a a campiona
tului cat. A de fotbal. In Capi
tală sînt programate două 
jocuri care se vor desfășura cu 
începere de la ora 18 pe sta
dioane diferite. Stadionul „23 
August“ va găzdui meciul Stea
ua—Universitatea Craiova, 
pe stadionul „Dinamo" se 
dispută partida Dinamo—F. C. 
Argeșul Pitești.

Iată celelalte jocuri progra
mate în țară : Farul Constanța— 
Universitatea Cluj ; Dinamo 
Bacău—Petrolul : C.F.R. Cluj— 
Steagul Roșu Brașov ; Politeh
nica Iași—Jiul ; A.S.A. Tg. Mu
reș—U.T. Arad și Crișul Ora
dea—Rapid.

★
Stațiile noastre de radio vor 

transmite în jurul orei 17,55 pe 
programul 1 aspecte de Ia a- 
ceste jocuri.

iar 
va

o Campionatul mondial femi
nin de fotbal, care se află la 
prima sa ediție, va începe as
tăzi în mai multe orașe din 
Italia. Ea competiție participă 
8 echipe, care au fost reparti
zate în două grupe, după cum 
urmează : grupa A : Mexic, Ita
lia, Austria, Elveția ; grupa B : 
Anglia, Franța, Cehoslovacia și 
Danemarca.

Sînt îngrijorător de numeroa
se observațiile cititorilor legate 
de modul defectuos de luoru al 
unor factori poștali, mai ales 
comunali, care nu-și îndeplineso 
cu corectitudine elementara o- 
bligație de a înmîna la timp co
respondența. în cele mai multe 
cazuri, sesizările sînt pe deplin 
întemeiate, fapt confirmat nu o 
dată de înseși organele de re
sort. O sesizare sosită recent la 
redacție, aparținînd tîaărului 
GIIEORGIIE BERCEA din loca
litatea Morăreni, comuna Ale
xandru Vlahuță, jud. Vaslui, ne 
informează despre atitudinea 
factorului poștal Vasile Mustea- 
nu care, datorită unei condam
nabile neglijențe, face ca scri
sorile să ajungă oriunde, nu
mai acolo unde trebuie nu. „Se 
împlinesc aproape șase luni, ne 
scrie . tînărul, de cînd nu mai 
port corespondență. Deși scriam 
cu regularitate prietenilor, eu 
nu primeam nimic. Pînă Ia urmă 
am aflat și cauza : o parte din 
scrisorile mele erau desfăcute 

_ji citite de Cornelia Muntcanu, 
"fiica factorului poștal". Punem 
punct relatării, indignați de un 
asemenea gest nepermis. Din
colo de indignare, însă, există 
legi cu privire la secretul cores
pondenței, legi pe care, dacă 
respectivul factor nu le cunoaș
te — sau le nesocotește — Di
recția județeană de poștă și 
telecomunicații Vaslui trebuie 
să i le reamintească, în urma 
cercetării pe care
respectiva direcție o va între
prinde, așteptăm un. răspuns 
limpede, urgent și — pentru mai 
multă siguranță — expediat nu 
prin respectivul poștaș.

bănuim eă

• LA FILM, CU TRANZISTO
RUL?

Despre condițiile necorespun
zătoare de vizionare a filmelor 
la cinematograful „Popular“ din 
orașul Comarnic, județul Pra
hova, ne scrie cu o amară iro
nie DORU CERNESCU ! „Reu
șesc prin „bunăvoința" operato
rilor să fac două lucruri deo
dată, să văd fragmente din fil
mul anunțat și să ascult, in 
timpul deselor întreruperi (zece 
la număr Ia filmul „Pe urmele 
șoimilor") muzică Ia un tran-

ristor, pe care-1 aveam întlm- 
plător la mine. Am crezut ini
țial că e vorba de un accident, 
dar de fiecare dată s-a întim- 
plat la fel". Sigur, ar fi prea 
mult să-i bănuim pe operatorii 
cinematografului cu pricina de 
neglijență ori superficialitate 
în îndeplinirea obligațiilor de 
servici. Pare mai probabil că 
— de vreme ce obligă spectato
rii să vină la film înarmați cu 
tranzistoare — au fost cumva 
cointeresați în creșterea vînzării 
de asemenea aparate. Și atunci 
remediul e mai simplu și mai 
sigur decît să punem în mișcare 
întreprinderea cinematografică 
județeană vom interveni la 
„Electronica" și la Ministerul 
Comerțului Interior pentru a fi 
tăiați de pe șta.tele de colabo
ratori.

• LEAC PENTRU UN LAPSUS 
NEJUSTIFICAT.

„In luna iunie 1969. înainte 
de a fi încorporat, eram anga
jatul întreprinderii I.L.E.A. 
Cîmpina, șantierul — 2 — Bra
șov. Ordinul de încorporare mi 
s-a trimis cu cinci zile înainte 
de a mă prezenta la comisa
riat. Inii luasem concediu, dar 
banii, după efectuarea tuturor 
formalităților de lichidare — 
urma să-i primesc după data 
încorporării, la unitate“. In con
tinuare, GRIGORE IVAN, auto
rul scrisorii, ne mărturisește 
cum repetatelor sale cereri li 
s-a răspuns printr-o totală tă
cere. Să-l fi uitat, oare, așa de 
repede, tovarășii de muncă, cei 
din conducerea întreprinderii ? 
S-ar putea și aceasta. S-ar fi 
ouvenit să-și aducă aminte mă
car că legea are prevederi 
exacte pentru rezolvarea acestei 
situații, în care dreptul este de 
partea tînărului ostaș. Sperăm 

că pentru Cîmpina nu există o 
excepție și că subitei amnezii 
locale 1 se va găsi tratamentul 
corespunzător.

manenta atenției a organelor de 
control ; ca dovadă datorită unor 
deficiențe constatate în ziua de 
27 mai a.c., responsabilul uni
tății alimentare și intendentul 
pieții au fost sancționați cu a- 
mendă. Sîntem convinși, alături 
de organele care s-au ocupat de 
sesizarea dv., că măsurile luate 
vin în sprijinul unei aprovizio
nări mai bune și ritmice, cu 
economisire de timp pentru 
cumpărători.

• Ana Călin — Reșița, jud. 
Caraș-Severin. Nemulțumirea 
dv. era justificată. Hotărîrea 
conducerii depozitului O.C.E.- 
Reșița de a vă reține, ca pena
lizare, suma de 1010 lei a fost 
luată arbitrar. în perioada cînd 
s-a produs paguba, așa cum a 
rezultat din cercetările ulteri
oare, efectuate de consiliul mu
nicipal al sindicatelor, dv. ați 
lucrat în alt sector de produc
ție si, ca atare, nu puteați fi 
considerată responsabilă, iar 
suma reținută pînă aeum vă va 
fi restituită.

• Elena Traian — comuna 
Bucece», jud. Botoșani. Orga
nele județene cărora le-am ce
rut sprijinul — și cărora le mul
țumim pe această cale — au a- 
nalizat situația fiicei dv., Tra
ian Georgeta, hotărînd să 
fie încadrată ca bibliotecară în 
comună, în locul oe va deveni 
vacant prin pensionarea actua
lei bibliotecare.

CURIER JURIDIC

RĂSPUND FACTORII

AVIZAȚI
Mungoi Jiboteanu 

Scrisoarea dv. a 
unei atente cer- 

partea 
al

e Mihai Berezaschi — TTrnl- 
veni, jud. Mureș. Conținutul 
scrisorii dv. se rezumă, de fapt, 
la întrebarea dacă întreprinde
rile au obligația să încadreze, 
de la început, în funcția de mais
tru, absolvenții școlilor de 
acest profil. Răspunsul se află 
cuprins în dispozițiile HCM sr. 
1061/1959 ți lămuririle nr. 16314' 
1960 date de fostul C.S.M.S. Po
trivit acestora, absolvenții șco
lilor tehnice de maiștri, cursuri 
de zi, nu pot fi încadrați direct 
în funcțiile de maiștri. E nece
sară, mai întîi, susținerea 
concursului pentru ocuparea 
postului. Pînă atunci, ei vor pu
tea fi încadrați ca șefi de 
pă, brigadă, partidă sau 
muncitori.

• Toma
— București.
făcut obiectul 
cetări din 
lui Executiv 
popular al sectorului 
rești. Ca urmare, 
rea descongestionării 
limentare cu autoservire din 
piața Militari s-a hotărît eva
cuarea birourilor t.A.E., iar în 
spațiul devenit disponibil, se va 
înființa un centru de carne. De 
asemenea, tot pe linia unei mai 
raționale utilizări a spațiului, 
centrul pentru achiziționarea de 
sticle și boreane va fi mutat în- . 
tr-o tonetă (care va fi construi
tă pe platoul pieții) și în locul 
său va funcționa un centru de 
pîine. în privința celorlalte as
pecte referitoare la gospodări
rea unităților, atitudinea sala- 
riaților etc.. acestea stau în per

Comitetu- 
Consiliului 
7 — Bucus
!n ■ vede- 
unității a-

echi- 
chiar

O Gheorghe V. Popa — 
tierul baraj—Rovinari, jud 
Trebuie să vă adresați unei co
misii de expertiză a capacității 
de muncă. Dacă aceasta atestă 
că meseria dobîndită nu o pu
teți practica datorită stării să
nătății, sau că afecțiunea de 
care suferiți s-ar putea agrava, 
puteți fi scutit de plata cheltuie
lilor făcute cu școlarizarea și 
încadrat !ntr-o muncă corespun
zătoare posibilităților fizice.

$an- 
Gorj.

Rubrică realizată de

MIRCEA NICOLAE

(.ULTIMA ORA" LA OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM)

(Urmare din pag. I) ore-muncă

în afara obiectivelor și trase
elor turistice îndeobște cunoscu
te, înscrise de mult pe agenda 
excursioniștilor — Valea Praho
vei, Valea Oltului, hidrocentra
lele dintre munți, Nordul Moldo
vei etc. — mai există și alte po
pasuri turistice de mare atracti- 
vitate pe cărările cărora amato
rul de inedit se abate mai rar, 
sînt mai puțin cunoscute și popu
larizate. împreună cu tovarășul 
Ovidiu Stoian, de la Comisia cen
trală de studiu a O.N.T. am ex
tras, de pe harta turistică, cîteva 
trasee de mare frumusețe spre a 
le recomanda tinerilor noștri dru
meți. Să pornim, așadar, împre
ună.

Plecînd din București spre Tîr- 
goviște, vom vizita romanticele 
ruine ale cetății medievale, apoi 
ne îndreptăm spre liniștita sta
țiune Pucioasa, Băile Vulcana, 
Cîmpulung Muscel, oprindu-ne la 
peștera Dîmbovicioarei. și cheile 
sălbatice ale Brustureiului. Tre
cem prin pasul Bran, Sacale, pa
sul Bratocea, ca să înnoptăm la 
Cabana Muntele Roșu. A doua zi, 
prin Cheie ajungem la Vălenii de 
Munte; ne abatem puțin spre 
Buzău ca să putem vizita vulca
nii noroioși de la Berea Policiori, 
splendid monument al naturii. 
Prin zona viticolă a Prahovei, fa
cem un popas la Vinoteca națio
nală de la Tohani și Valea Călu
gărească și, înainte de a ne îna
poia în Capitală, întîrziem puțin 
la Hanul cu prepeleac și la meș
terii olari de la Puchenii Mari. 
Altă variantă a traseului nostru 
turistic s-ar putea face din Văle
nii de Munte, sus, spre Slănicul 
Prahovei, la Muntele de Sare, 
monument al naturii, care sclipe
ște în soare ca un castel de cleș
tar. Aici se află Grota Miresii și 
un lac sărat, amenajat ca ștrand. 
Este o priveliște exotică, insoli
tă, care răsplătește din plin efor
turile noastre.

...Aterizăm cu avionul pe ae
roportul din Baia Mare, inima 
Maramureșului. Aici s-ar putea

vedea, pe lingă stațiunile balneo- 
climatice, monumentele de arhi
tectură populară de pe Valea I- 
zei: Plopiș, Surdești, Bogdan 
Vodă, splendide edificii de lemn 
înălțate de meșteri acum două 
sute de ani. Izvorul lui Piritea 
este situat la 8 km în sus de 
creasta Gutinului. De acolo, prin 
serpentine, spre stațiunile Ustu
roi, Dănești, Cărbunari, ajungem 
în rezervații, unde se aude rarul 
cîntec al cocoșului de stejar, iar 
toamna boncăluitul cerbilor în
drăgostiți. De la lacul Lala cobo- 
rîm spre stațiunea Valea Vinului 
și, mai jos, la Sîngiorz-băi. De 
aici traversăm munții de nord, 
prin pasul Prislop. Ne odihnim 
noaptea la han la Preluca Tătari
lor, și ajungem la prînzul mare în 
Obcinele Bucovinei — prin locu
rile descălecatului voievodului 
Bogdan I. Sîntem în Bucovina, 
țara cîntecelor și a tiselor, locu
rile pe unde s-au purtat legen
dele lui Ștefan cel Mare, semă
nate astăzi, spre eternă amintire, 
cu așezări mănăstirești.. Traver
săm Moldova de Nord și ajun
gem, fie în plaiurile Ipoteștilor— 
prin locurile Luceafărului — fie 
ne îndreptăm spre dealul Copou- 
lui din „dulce tîrgul Ieșilor“.

...Sîntem la Piatra Neamț, la 
60 km de Bacău. împrejurimile 
sînt splendide. Poate că nicăieri 
elementele urbanisticii moderne 
nu se armonizează așa de bine cu 
înălțimea codrilor și a munte
lui. O pornim pe Valea Tarcău- 
lui — unde și-a purtat pașii, în 
căutarea adevărului, Vitoria Li
pan, eroina lui M. Sadoveanu. 
Ajungem la Bicaz, plutim 30 km 
pe „marea“ dintre munți fi ne 
îndreptăm prin Poiana Teiului, 
pe drumul lui Creangă, spre Pi
pirig — satul de baștină al bu
nicului David Creangă, poposind 
la o casă de gospodari primitori, 
ca să ne ospăteze cu hribi afu
mați fi bulzi de brînză în coajă 
de brad. In chindia serii sîntem 
la Tg. Neamț, pentru iarmarocul 
de a doua zi, din Humuleștj, Ne 
aflăm pe Valea O zânei — apa

„cea frumos curgătoare“ evocată 
cu atîta nostalgie de povestitor I 
N-ar strica dacă în desaga noas
tră de turist am lua lingă termo
sul cu cafea fi povestirile lui 
Creangă, cel mai potrivit ghidai 
acestor locuri. Păduri, zimbri fi 
povești. Altă țară de legendă. Pe 
drumul de piatră revenim peste 
dealuri, la răscrucea de la Hanul 
Ancuței, reconstituit aidoma celui 
din poveste. O altă Ancuță, la fel 
de tînără fi frumoasă, ne va tur
na în carafe vinul Cotnarilor și 
ne va servi cu ciosvîrte fripte în 
țăpligă. Lăutari cu cobze ne vor 
cînta baladele lui Ghiță Cătănuță 
și Miu Copilu.

...Țară de legendă, de cîntec, 
de foc! Numai cîteva dintre 
drumurile ei pe care tînărul no
stru călător este invitat să pur
ceadă...

ION MARCOVICI

ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 
CUL : rulează la Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15).

ACEASTA FEMEIE î rulează Ia 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30), București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16',15; 18,45; 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).

DEPARTE 1N APUS : rulează la 
Republica (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21).

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

FAMILIA TOT : rulează la Ca
pitol (orele 9,15; 11,30) ; ARMAN- 
DO. CALUL ALB : (orele 14; 16,30; 
18,45; 21).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Central (o- 
rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Lumina (orele 
9,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30),

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 

•9.30; 12; 14.30- 17; 19,30). Tomls 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30),
Modern (orele 9,30; 12; 15,30; 18;

Obelisc așezat la răscrucea drumului național turistic Sadova— 
Rădăuți

20,30), Grădina Festival (ora 20,30), 
Grădina Tomls (ora 20,30).

STRĂINII : rulează la Favorit 
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Stadionul Dinamo (ora
20.30) .

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

VRĂJITORUL : rulează la Doin- 
na (orele 11,30; 13,45), ASTA SEA
RA mA DISTREZ : (orele 16; 18,15;
20.30) .

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Excelsior (orele 9; 12; 
15; 18; 21), Arenele Libertății (ora 
20,45).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11; 13; 15: 17; 19), Flamura (o- 
rele 11; 16; 18,15; 20,30). Grădina 
Aurora (ora 20,30).

așteapțA fina se întune
ca : rulează la înfrățirea (orele 
15,15; 17,45: 20), Progresul-Parc
(ora 20,15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE ; rulează la Buzeștl (orele 15,30;

18), IUBITA LUI GRAMINIA I 
(ora 20,30).

VINATORUL de CĂPRIOARE : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15), Grădina 
Bucegi (ora 20,30), Floreasca (orele 
10; 15.30; 18; 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 20,30).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Lira (ora 18).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora 
20,30), Grădina Moșilor (ora 20,30).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,30), 
Munca (orele 10; 16; 18; 20).

BĂNUIALA : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45; 20), Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Vitan (ora 20,30), 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA ! 
rulează la Viitorul (orele 16; 18;

x
DE BUNIC : ru- 
(orele 11; 15; 17,30;

INAPOIAZA : ru-

20).
AFURISITUL 

lează la Miorița 
20).

24—25 NU SE

Niculae Iosif, Dumitru Chiriță, 
Gh. Sultana. Au sosit de aseme
nea, 300 de studenți de la Insti
tutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu“ din București, un al doi
lea grup fiind așteptat să soseas
că mîine sau poimline. Aportul 
tineretului s-a făcut simțit în mod 
deosebit în accelerarea ritmului 
de recoltare și mai ales în tre
cerea la noi însămînțări. O atenție 
mai mare trebuie să se acorde 
unificării potențialului mijloacelor 
de muncă mecanizată și a celor 
tradiționale (manuală, acolo unde 
combinele nu pot pătrunde încă) 
precum și sporirii nmnă idui de

ore-muncă în unități în care, 
din cauza condițiilor climatice, 
culturile se prezintă neuniforme 
ca grad de coacere. In asemenea 
cazuri — la C.A.P. Zori Noi A- 
mara, de pildă — se cuvin depu
se toate eforturile pentru ca 
timpul să fie recîștigat, pentru ca 
cerealele recoltate să nu aibă de 
suferit de pe urma capriciilor 
vremii. In zilele următoare, cînd 
„bătălia griului" va intra in faza 
decisivă, cînd totalitatea celor 
peste 2 300 de combine vor intra 
în lanuri, este necesară o mobili
zare exemplară a tuturor energii
lor, o ridicare a randamentului 
general, a ritmului de lucru.

MIERCURI, « IULIE 197»

lează la Moșilor (orele 15,30; 18).
MISTERIOSUL X DIN COS

MOS : rulează la Arta (orele 16;
18.30) , Grădina Arta (ora 20,30),
Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

AL 8-LEA : rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Rahova (ora 20,30).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ (Un ciclu de filme) : rulează 
la Grădina Capitol (orele 20,15;
22.30) .

AVENTURILE LUI TII.L BUHO- 
GLINDA : rulează la Cinemateca 
(Unlon) (orele 9; 11; 13) : ARTI
COLUL 420 (ora 15,30); DOMNUL 
RIPOIS (ora 18,30); FILME DE A- 
NIMAȚIE „MAMAIA ’70“ (ora
20.30) .

19,30 
Mu.
30,11 

de 
di«-

^teatre
MIERCURI, 8 IULIE 197»

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară „23 August“): MANDRA. 
GORA — ora 20.30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (la Teatrul de 
vară „Herăstrău“): PURICEI,E IN 
URECHE — ora 20,30.

• 18.00 Deschiderea emisiunii. 
Mlcroavanpremleră • 18,05 Unf- 
versal-șotron — enciclopedie pen
tru copii • 18.30 Cabinet econo
mic TV. • 19,15 Anunțuri — pu
blicitate a 19,20 1001 de șeri — 
emisiune pentru cei mici • 
Telejurnalul de seară • 20,00 
zică populară românească • 
Tele-oinemateca : „Grădina 
cretă“ (premieră pe țară). în
tribuție : Deborah Kerr, Heybey 
Mills, John Mills, Edith Evans • 
22.05 Cronica literară. Șerban Cio. 
culescu prezintă volumele „înce
put de secol“ de D. Micu, „Struc
tură și continuitate“ de G. G. Ni- 
eolescu și „Analiză și sinteză" de 
Ion Vlad. Teleobiectiv • 22.20 
Gala marilor lnterpreți români. 
Ion Dacian și farmecul operetei 
a 22,45 Telejurnalul de noapte • 
23,00 închiderea emisiunii.



IReporterii, cu răbdarea pe care și-au format-o în anii de me
serie, așteptau sfirșitul ședinței guvernului pentru a scrie no
tița obișnuită destinată cronicii politice. Ei nu bănuiau epilogul 
acestei reuniuni ministeriale. De altfel, nici chiar unii din cei 
convocați Ia ședință n-au știut nimic sau aproape nimic în le
gătură cu ceea ce avea să se întîmple. Primiseră doar un sim
plu telefon. Din sala de consiliu primul a ieșit ministrul fi
nanțelor. Printr-o frază lapidară a anunțat evenimentul : „De - 
misia guvernului“... Stupoare. Noutatea a ajuns în titlurile 
ziarelor.

Fără îndoială, demisia cabinetului Rumor a însemnat o sur
priză deși divergențele din interiorul echipei ministeriale inspi
rau pesimism celor ce evaluau perspectivele guvernului. în 
fond, criza politică nu-șî găsise o soluție reală. („Al treilea gu
vern al d-Iui Rumor a durat exact 100 de zile. El nu a reali- 

THE TIMES). Formarea 
un compromis menit 
adresa evoluției 
destindă climatul 

care luau loc

I
I

zat nimic remarcabil...“ — constata 
guvernului Rumor reprezentase 
să 
male 
tern, 
aceeași bancă ministerială, reprezentanții celor patru . 
lide ale coaliției de „centru-stînga“, puteau evalua distanțele 
care îi separă. Protagoniștii „centrului-stînga“ au mizat pe ac
țiunea moderatoare a timpului, pe treptata atenuare a diver
gențelor și au sperat ca alegerile regionale și comunale, de Ia 
începutul lui iunie, să favorizeze coaliția. L’UNITA avertiza, 
însă, că guvernul format după cea mai lungă criză postbelică 
este „un guvern născut sub semnul nesiguranței și contradic
țiilor“, iar MONDO NUOVO aprecia că „reînvierea guvernului 
Rumor nu poate ascunde echilibrul politic, instabil al centrului- 
stînga“. Aceste pronosticuri s-au adeverit. Alegerile din iunie 
au vădit stabilitatea corpului electoral și pozițiile trainice ale 
forțelor stîngii. Tentativa de a smulge voturi stîngii a eșuat. 
Săptăminile care au urmat consultării electorale au adîncit di
sensiunile din guve-n : problema alianțelor politice în orga
nismele regionale a' pus sub semnul întrebării continuarea pe 
plan național a formulei de „centru-stînga“. P.S.I. a subliniat 
înainte și după alegeri că „nu poate accepta transpunerea me
canică a formulei de centru-stînga la toate nivelurile, adică în 
administrația provincială, comunală și la regiuni întrucît con
dițiile locale se deosebesc considerabil de cele centrale“. Par
tenerii de guvernare cereau, însă, socialiștilor să refuze alianța 
cu forțele de stingă (P.C.I. și P.S.I.U.P.), chiar și în acele re
giuni în care — prin absența unei majorități efective — re
nunțarea Ia colaborarea cu aceste forțe implica nevoia unei 
înțelegeri cu dreapta. Socialiștii au replicat că „centrul-stînga“ 
nu poate fi reconstituit în orice împrejurări, că în regiuni ca 
Toscana și Umbria, unde nici o grupare sau coaliție nu dis
pune de majoritate, este de preferat să se colaboreze cu opo
ziția de stingă decît cu dreapta liberală sau neo-fascistă. Socia
liștii au optat, astfel, pentru o atitudine elastică, lipsită de rigi
ditate, în complicata problemă a alianțelor. Polemica dintre 
socialiști și socialiștii-unitari a reizbucnit cu virulență, agra- 
vind situația politică. Dezacordurilor în problema regiunilor

îndepărteze primejdiile la 
a vieții politice și să 
Chiar în momentul în

nor- 
in- 
pe 

par-

17 studenți de Ia Universitatea San Diego (California) au fost 
condamnați la cîte 20 de zile închisoare pentru participarea la 
demonstrații împotriva intervenției americane în Cambodgia. 
în fotografie : tinerii condamnați, exprimîndu-și protestul împo
triva sentinței tribunalului, în timp ce sînt duși spre penitenciarul 

din San Diego

Campania senatorilor“
Numeroși senatori americani acționează

pentru încetarea intervenfiei S.U.A. în

Asia de sud-est
într-un efort care probabil va rămîne înscria în analele poli

tice ale S.U.A., numeroși senatori ce se opun războiului din 
Asia de sud-est au lansat luni o campanie fără precedent în 
presă și Ia radioteleviziune pentru a convinge Senatul de nece
sitatea adoptării unei legislații care să interzică continuarea răz
boiului amintit.

Ratificarea unor
de

cooperare romàno
marocane

RABAT 7 (Agerpres). — 
La Rabat au fost schimba
te instrumentele de ratifi
care a acordului de coope
rare economică și tehnică 
și a acordului cultural în
cheiate între guvernele Re
publicii Socialiste România 
și Regatul Marocului.

Din partea română, in
strumentele au fost schim
bate de Vasile Mircea, am
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România la 
Rabat, iar din partea ma
rocană de către Mohammed 
Sigllmassi, secretar gene
ral în Ministerul Afacerilor 
Externe al Marocului.

ROMA:

Formula
impasului

Ii se adaugă cele în legătură cu revendicările economice ale 
celor ce muncesc. Climatul social italian este în curs de dete
riorare și „vara fierbinte“ aduce în fața guvernului dosare ce 
așteaptă de mult soluționarea. Tactica tergiversărilor, practi
cată de democrația-creștină, a obligat pe socialiști să acționeze 
într-o manieră care nu a putut întări fragila coaliție guver
namentală.

Demisia guvernului s-a produs precipitat, fără o prealabilă 
consultare. De Martino sublinia că „hotărirea de a deschide 
o criză de guvern într-un moment dificil, în timp ce țara și 
clasa muncitoare așteaptă rezolvarea unor probleme urgente și 
grave, constituie o greșeală politică pe care socialiștii nu o 
pot aproba“. Divergențele din guvern nu reprezentau urt feno
men nou. Ele au existat și în momentul constituirii cabinetu
lui Rumor și era de așteptat ca să se mențină de-a lungul în
tregii existențe a „centrului-stînga“. „Clarificarea“ de caro 
vorbea Rumor se putea obține în interiorul guvernului și nici
decum sub auspiciile crizei. Atunci de ce s-a recurs pe neaș
teptate la această demisie ?. „Criza — spunea Donat Cattin, 
ministrul muncii — corespunde mai curînd celor care doresc 
să se meargă înapoi, decît înainte“. S-ar părea că unele forțe 
ar dori să impună un viraj spre dreapta, obligînd pe socialiști 
să rupă orice formă de colaborare cu opoziția de stìnga și sub- 
minînd, astfel, baza de masă a P.S.I. Va rezista P.S.I. presi
unilor Ia care este supus ? în interiorul democrației-creștine 
echilibrul stabilit cu dificultate va rezista noilor încercări ?

Observatorii de pe malul Tibrului apreciază că actuala criză 
nu poate contribui la „omogenizarea“ guvernului decît dacă se 
intenționează formarea unei echipe „monocolore“ democrat- 
creștine sau a unui cabinet fără socialiști. Demisia guvernului 
poate însemna preludiul unei recurgeri la alegeri anticipate ? 
Rumor aprecia că situația nu trebuie „dramatizată". Totuși, 
consecințele actului său sînt, deocamdată, greu precizabile. 
„Nu poate exista nici o îndoială — scrie THÈ FINANCIAL 
TIMES — că următorul guvern, oricare va ti culoarea sa po
litică, va trebui să înfrunte exact aceleași dificultăți econo
mice și sociale ca cel care a demisionat acum“. Democrația- 
creștină s-a angajat într-o înfruntare al cărei prim rezultat ar 
putea fi dispariția pe termen lung, poate chiar definitivă, a 
„centrului-stînga", alchimie a compromisurilor care s-a 
dovedit sursa impasului de pînă acum, Dar cei care, inspirați 
de o viziune conservatoare, vor să înlocuiască „centrul-stînga“ 
printr-o politică orientată mai pronunțat către dreapta nu pot 
ignora perspectiva eșecului.

Inițiatorii acestei campanii au 
anunțat că vor difuza zilnic la 
televiziunea comercială, la radio 
și în presă articole de condam
nare a războiului din Indochina. 
Campania va culmina la sfîrșitul 
acestei luni, cînd senatorii Hat- 
field și McGovern, împreună cu 
alți 23 de colegi ai lor, vor lansa 
dezbaterile din Senat pe margi
nea unui proiect de lege care 
cere Administrației să retragă, 
pînă la 30 iunie anul viitor, toate 
trupele americane din Asia de 
sud-est.

Tot din Washington se a- 
nunță că August Hawkins, mem
bru democrat al Camerei Repre
zentanților a S.U.A., care a fă
cut parte dintr-o misiune bipar
tită a Congresului S.U.A. de in
formare la fața locului asupra 
situației din Vietnamul de sud și 
Cambodgia, s-a desolidarizat de 
raportul întocmit de membrii 
acestui grup. El a declarat că în 
timpul călătoriei s-a convins că 
regimul saigonez este „o dicta
tură militară nepopulară“. Haw
kins a arătat apoi că autoritățile 
saigoneze au încercat prin toate 
mijloacele să împiedice grupul 
să viziteze închisorile unde se 
aflau deținuți politici, mențio- 
nînd că în singura închisoare pe 
care au reușit să o viziteze a 
văzut camere de tortură și deți- 

ți paralizați din cauza chinu- 
or la care au fost supuși.
în legătură cu situația din

Vietnamul de sud, Hawkins a 
subliniat starea critică a econo
miei țării și a declarat că „co
rupția, inflația și bursa neagră 
se află în floare“. Printre alte 
consecințe ale războiului, Haw
kins a menționat, de asemenea, 
degradarea morală, stimulată în
deosebi de prezența trupelor 
străine pe teritoriul .Vietnamului 
de sud.

Succese
ale

patrioților 
sud-

vietnamezi

EUGENIU OBREÄ

Rezultatele definitive
ale alegerilor din Cipru

Creșterea sprijinului acordat de ciprioți 
președintelui Makarios

Luni seara, au fost a- 
nunțate Ia Nicosia rezul
tatele definitive ale ale
gerilor generale din Ci- 
Sru, desfășurate în ziua 

e 5 iulie, pentru prima 
dată de la proclamarea 
independenței.

Cele 35 de locuri ale Came
rei Reprezentanților, care revin 
comunității cipriote grecești, au 
fost cîștigate de partidele poli
tice membre ale Frontului Pa
triotic, o coaliție care sprijină 
politica de independență a arhi
episcopului Makarios, precum și 
de Partidul Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru (A.K.E.L). 
Recentele alegeri s-au soldat 
însă cu o nouă repartizare a 
locurilor în Parlament, fiind în
registrate importante victorii de 
către principalele trei partide po
litice ale comunității grecești 
insulă.

Partidul Unificat, condus 
președintele fostei Camere a

VIZITA SECRETĂ A MINISTRULUI DE EXTERNE At
REPUBLICII IRLANDA

din

de 
Re-
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Protest la Port Moresby

Premierul australian, 
John Gorton, care între
prinde o vizită de șase 
zile în Noua Guinee — 
teritoriu O.N.U. sub tu
tela Australiei — a fost 
întîmpinat la Port Mo- 
resby de o puternică de
monstrație de protest.

cabinetului 
vest-german

Cabinetul vest-german s-a în
trunit marți pentru a dezbate u- 
nele probleme privind actuala 
politică a R. F. a Germaniei față 
de țările socialiste din Europa. 
Un purtător de cuvînt oficial a 
declarat, după ședință, că minis
trul afacerilor externe, Walter 
Scheel, a prezentat o informare 
despre stadiul actual al pregătirii 
unui acord de nerecurgere la 
forță între R.F.G. și U.R.S.S.

După încheierea unei serii de 
consultări prealabile •— a pre
cizat purtătorul de cuvînt — 
Walter Scheel va prezenta cabi
netului federal un raport defini
tiv. Consultările se vor desfășura 
într-o primă etapă la nivel 
parlamentar.

în cursul intenselor acțiuni 
ofensive lansate în primele 
șase luni ale anului 1970 îm
potriva trupelor S.U.A. și ale 
administrației saigoneze, for
țele patriotice din Vietnamul 
de sud au repurtat succese 
importante, provocînd pier
deri grele inamicilor — sub
liniază un comunicat difuzat 
de agenția de presă ELIBE
RAREA. în această perioadă 
— precizează comunicatul — 
detașamentele patrioților care 
acționează în diverse regiuni 
sud-vietnameze au scos din 
luptă aproximativ 230 000 de 
militari din rîndul trupelor 
americano-saigoneze. 
odată, patrioții au

Tot- 
distrus 

10 000 de vehicule militare, 
4 200 aparate de zbor și au 
scufundat 250 de ambarca
țiuni militare aparținînd for
țelor inamice.

Demonstrația exprimă în fapt 
nemulțumirea populației locale, 
formată din triburi care se află 
pe trepte diferite ale dezvoltării 
societății, începînd cu primele 
faze ale comunei primitive, față 
de politica Australiei în Noua 
Guinee. Participanții, informează 
agențiile de presă, au cerut Aus
traliei să pună capăt discriminării 
rasiale la care este supusă popu
lația locală, înfăptuirea progra
mului de construcții de locuințe, 
majorarea salariilor și adoptarea 
unor măsuri care să permită li
chidarea înapoierii economice și 
sociale. în opinia observatorilor 
în privința reglementării unor 
probleme politice și economice 
urgente, premierul John Gorton,

așa cum menționa însăși presa 
australiană, nu poate oferi popu
lației locale nimic altceva decît 
chemarea „de a trece cît mai 
curînd posibil la stadiul de auto
determinare“. Prin lansarea aces
tei idei se urmărește pe de o 
parte, „temperarea“ acelora 
care se pronunță în prezent în 
favoarea acordării independenței 
teritoriului, iar pe de altă parte, 
îndeamnă unele cercuri influente 
din Noua Guinee și Australia spre 
acțiuni comune în scopul ela
borării unei astfel Ce forme 
de conducere care să asigure 
Australiei dominația economică și 
financiară asupra acestui teritoriu.

Delegație 
guvernamentală 

franceză la Pekin
La Pekin a sosit într-o vizită 

de prietenie, la invitația guvernu
lui R. P. Chineze, o delegație 
guvernamentală franceză, condu
să de André Bettencourt, ministru 
delegat pe lingă primul minis
tru, însărcinat cu planificarea și 
administrarea teritoriului.

în ultimele 24 de ore, 
forțele militare ale Guver
nului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și-au inten
sificat acțiunile împotriva 
fortificațiilor militare din 
provincia Quang Tri, pro- 
vocînd pierderi însemnate 
în oameni și materiale 
trupelor americane-saigo- 
neze.

• STATELE UNITE au hotă- 
rît să retragă o parte din efec
tivele lor staționate în Coreea 
de sud care totalizează, în pre
zent, 60 000 de militari, a anun
țat William Rogers, secretarul 
de stat al S.U.A. El a adăugat 
că data Ia care va avea loc a- 
ceastă retragere, precum și e- 
fectivele pe care Ie va afecta 
urmează să fie stabilite în 
cursul unor consultări ulterioa- 

între oficialitățile americane 
reprezentanți ai regimului de
Seul.

re 
și 
la

„Ra 11“ aproape de țintă...
Ambarcațiunea de papirus „RA 11“ se află la o distanță de 300 

de mile de insulele Barbados și, dacă totul va decurge ca și pînă 
acum, există toate șansele ca sîmbătă sau duminică cei opt te
merari care au pornit în cursul lunii mai din portul marocan Safi 
să traverseze Atlanticul să atingă țărmurile insulelor din Marea 
Caraibilor. Echipajul aflat sub comanda lui Thor Heyerdahl a 
reeditat expediția transatlantică de anul trecut, pentru a dovedi 
pînă la capăt că vechii navigatori de pe țărmurile Mediteranei au 
putut să ajungă pînă în America la bordul unor ambarcațiuni con
struite din papirus. După cum se știe, expediția de anul trecut, 
„RA 1“, a eșuat în apropierea coastelor insulelor Barbados din 
cauza avariilor provocate de un uragan ce a surprins nava cînd 
se afla la aproximativ 600 mile de uscat. Din cauza vremii rele și 
a numărului mare de rechini, echipajul „RA 1“ nu a putut să 
efectueze reparațiile necesare și a fost silit să abandoneze ambar
cațiunea care îl purtase peste Atlantic, trecând Ia bordul navei ce 
îi ieșise în întîmpinare. Deși posibilitatea traversării Oceanului la 
bordul unei ambarcațiuni de papirus fusese dovedită, Thor Heyer
dahl și ceilalți membri ai echipajului au hotărit să reediteze anul 
acesta expediția lor îndrăzneață, pentru a dovedi, fără nici o rezer
vă, posibilitatea ajungerii în America cu o asemenea ambarcațiune.

Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia au conti
nuat în cursul nopții atacurile 
împotriva trupelor intervențio- 
niste saigoneze și ale regimului 
Lon Noi. Potrivit agenției 
ASSOCIATED PRESS, acțiuni 
intense s-au semnalat în împre
jurimile orașului Kompong 
Thom, unde în sprijinul tabere
lor atacate a fost trimisă aviația. 
Au continuat luptele și în apro
pierea capitalei Pnom Penh, în
tr-o zonă situată la o distanță 
de numai 29 km, ca și în îm
prejurimile orașului Saang,

• S-A ÎNCHIS EXPOZIȚIA 
COMERCIAL-INDUSTRIALĂ a 
U.R.S.S., organizată în capitala 
Franței. în timpul expoziției, 
peste 200 de firme franceze au 
început tratative pentru dezvol
tarea relațiilor economice cu di
ferite întreprinderi sovietice de 
comerț exterior, anunță agenția 
TASS.

• COMITETUL PENTRU 
PRODUSELE DE BAZĂ al 
conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), s-a reunit marți 
în cea de-a V-a sesiune 
a sa, care va dura pînă la 17 
iulie. Membrii acestui organism 
vor examina situația generală 
a produselor de bază pe piața 
mondială și măsurile corective 
posibile. Participanții au în ve-

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Irlanda, Patrick Hil
lery, a anunțat luni seara la 
Dublin că în după-amiaza ace
leiași zile a făcut o vizită secre
tă în cartierul populației catoli
ce Falls Road din capitala Ir
landei de nord, Belfast. Hillery 
a precizat că această vizită, fă
cută la cererea primului minis
tru al Republicii Irlanda, Jack 
Linch, a avut scopul de a con
tribui la „reducerea încordării“ 
între populația catolică nord- 
irlandeză, protestanți și trupele 
britanice.

în același timp, Ministerul A- 
facerilor Externe al Republicii 
Irlanda a informat pe ambasado
rii acreditați la Dublin că gu- 
vernuT irlandez a hotărit să sesi
zeze Organizația Națiunilor Uni
te asupra situației din Ulster.

Îiutut să dea dovadă de atîta 
ipsă de curtoazie pentru a vi

zita Irlanda de nord fără să mă 
anunțe pe mine sau guvernul 
nord-irlandez, cu atît mai mult 
în actuala situație foarte serioasă. 
Nu pot considera această vi
zită drept folositoare și o de
plor“.

prezentanților și lider al ciprio- 
ților greci, Glafkos Clerides, a 
obținut 15 locuri în noul Parla
ment, iar Partidul Progresist al 
Oamehilor Muncii din Cipru —■ 
9 locuri. Cel de-al doilea prin
cipal partid membru al Frontu
lui Patriotic, Frontul Progresist, 
a cîștigat 7 locuri, iar Uniunea 
Democratică de Centru 2 locuri. 
Ultimele două mandate în Ca
mera Reprezentanților au revenit 
unor candidați independenți, în 
timp ce al patrulea partid din 
Frontul Patriotic, Partidul Na- 
țional-Democrat, nu a obținut 
nici un loc.

Pentru restul de 15 locuri în 
Parlament, care revin comunită
ții cipriote turcești, s-au prezen
tat candidați independenți, mili- 
tanți ai „Programului de solida
ritate națională“.

în ciuda unui procent ridicat 
de abțineri de la vot (aproxima
tiv 30 la sută din alegătorii în
scriși), rezultatele alegerilor de 
la 5 iulie au conturat totuși o 
tendință, care, de altfel, deve
nise evidentă încă dinainte de 
începerea campaniei electorale. 
Este vorba de creșterea sprijinu
lui acordat de locuitorii insulei, 
președintelui țării, arhiepiscopul 
Makarios, grație politicii sale de 
independență și soluțiilor sale 
pentru rezolvarea problemei ci
priote. Sporirea popularității 
președintelui este oglindită de 
voturile acordate Partidului Uni
ficat al lui _<fifkos Clerides și 
Partidului Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
acesta din urmă obținînd un 
spor de 4 locuri față de cele 5 
cîte avea în fosta Cameră a Re
prezentanților.

DEZARMARE
în ședința de marți a Comite

tului pentru dezarmare, în care 
s-a discutat problema demilita
rizării teritoriilor submarine, 
delegații Mexicului și R.A.U. au 
făcut unele propuneri de îmbu
nătățire a proiectului de tratat 
aflat în dezbatere. Reprezentan
tul mexican, Jorge Castaneda, a 
opinat că ar fi necesar ca în pro
iect să se includă obligația con
tinuării negocierilor în vederea 
demilitarizării complete a terito
riilor submarine. Pronunțîndu-se 
în favoarea instituirii unei forme 
internaționale de control, ei a 
subliniat vocația universală a u- 
nui tratat de demilitarizare a te
ritoriilor submarine.

La rîndul său, delegatul R.A.U., 
Hussein Khallaf, a propus conti
nuarea negocierilor și garantarea 
utilizării pașnice a teritoriilor 
submarine.

Reuniunea 
de la Amman
AMMAN — Primul ministru 

iordanian, Abdel Moneim Rifai, 
s-a intîlnit luni cu reprezentan
tul organizației palestiniene', „Al 
Fatali“, Salah Khalaf, și cu 
membrii „Comitetului de la Tri
poli“. Reuniunea, care a durat 
timp de patru ore, a fost con
sacrată elaborării unei formule 
de acord privind aplanarea di
vergențelor dintre oficialitățile 
de la Amman și organizațiile pa
lestiniene de comando staționate 
pe teritoriul țării.

Primul ministru al Irlandei de 
nord, James Chichester-Clark, 
și-a exprimat luni seara surpriza 
pentru vizita neanunțată făcută 
în cartierul catolic din Belfast, 
Falls Road, de către ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Irlanda, Patrick Hillery. „Sînt 
uimit — a spus el — că minis
trul de externe al unui stat a Aspect din timpul ciocnirilor de Ia Belfast (Irlanda de Nord)

La Varșovia, s-au încheiat 
lucrările celui de-al XlX-lea 
Congres internațional de chi
rurgie cardio-vasculară, la 
care au participat specialiști 
din 25 de state. Din Româ
nia a participat prof. dr. do
cent Florian Mandache, di
rectorul clinicii chirurgicale 
a spitalului „Brâncovenesc" 
din București, care a pre
zentat un referat privind me
toda tratamentelor în cazul 
arteritelor la bolnavii tineri. 
Expunerea profesorului ro
mân a fost primită cu un 
deosebit interes și apreciată 
de către specialiști cu renu
me mondial, prezenți la con
gres, ca o contribuție origi
nală a scolii medicale româ
nești.Alegeri fără surprize

De circa patru decenii, 
o dată la șase ani, în pri
ma duminică a lunii iu
lie, în Mexic au loc ale
geri generale. Evenimen
tul se produce cu exacti
tate. Și în numele tradi
ției (bazindu-se pe ace
eași... exactitate), comen
tatorii politici au pronos
ticat victoria candidatului 
oficial la președinție, 
victorie înregistrată în 
toate alegerile desfășu
rate de-a lungul a 40 de 
ani.

De astă 
Echeverria 
fost cel care 
cuviințarea 
Revoluționar 
nai (P.R.I.),
năinint, de a se prezenta 
drept candidat la noul 
mandat prezidențial.
Echeverria și-a condus 
campania electorală cu 
siguranța candidatului 
care știe că se va instala 
în fotoliul prezidențial.

dată, Luis 
Alvarez a 
a primit în- 

Partidului 
Instituțio- 

de guver-

ICu toate acestea, Eche
verria a străbătut aproa
pe întreg Mexicul. In 
ajunul alegerilor, în cer
curile oficiale se afirma 
cu mîndrie, că aproape 
toți mexicanii au asistat 
la mitingurile electo
rale organizate de Eche
verria. Bazindu-și campa
nia electorală pe unele 
succese înregistrate în ul
timii ani de predecesorii 
săi, Lopez Mateos și 
Diaz Ordaz, candidatul 
P.R.I. nu a omis din 
platforma sa politică și 
acele probleme care preo
cupă în mod deosebit 
păturile populației din 
mediul rural. Cîteva <>- 
biective primordiale au 
atras atenția sinipatizau- 
ților lui Echeverria : 
impulsionarea procesului 
de industrializare în me
diul rural (menită a stă
vili continua afluență de 
țărani spre oraș), crește
rea puterii de cumpărare

a micilor gospodării ță
rănești, finalizarea refor
mei și mecanizării agri
culturii, acordarea unor 
facilități țăranilor in do
meniul creditelor finan
ciare, realizarea unor 
modificări structurale în 
întreaga rețea a învăță- 
mintului mexican, inten
sificarea investițiilor, 
special în domeniile 
larg interes național.

Al doilea candidat 
președinție fusese Efrain 
Gonzales Morfin, 
zentind Partidul 
nea Națională 
De la întemeierea sa, 
„partid al confesiunii 
bancherilor", P.A.N. 
evoluat prea puțin, 
orientarea sa persistă
puternice curente de
conservatorism și clerica
lism. Beneficiind de un 
sprijin redus din partea 
populației, fiind slab sau 
deloc reprezentat în 
organele legislative și

în 
de

la

repre- 
Acțiu- 

(P.A.N.). 
ca 
Și 
a 

in

executive (doar 19 locuri 
din 178 în Camera de- 
putaților, nici unul in 
Senat și nici un post de 
guvernator), Partidul Ac
țiunii Naționale pornea 
in campania electorală, 
de la început, ca un în
vins. Chiar Gonzales 
Morfin recunoscuse...

Singura necunoscută 
reală a alegerilor de 
5 iulie, fusese votul ce
lor trei milioane de ti
neri, cuprinși între 18—21 
de ani, care se prezentau 
la urne pentru întiia 
oară. Dar, potrivit pri
melor rezultate oficiale, 
Luis Echeverria Alva- 
rez și-a adjudecat victoria 
— ața cum se prevă
zuse — într-o manieră 
categorică. Circa 90 la 
sută din cei aproape 23 
de milioane de alegători 
înscriși și au dat votul 
lui Echeverria. Intr-o de
clarație dată publicității 
la scurt timp după anun-

la

țarea primelor rezultate, 
Gonzalez Morfin, refu- 
zind să se considere ofi
cial înfrînt, a acuzat au
toritățile de „fraudă elec
torală“. La Ciudad de 
Mexico, Mario Moya Po- 
lanco, președintele Comi
siei electorale federale, 
deși și-a exprimat îndo
iala asupra veridicității 
acuzației, a dispus des
chiderea unei anchete.

Este greu de crezut că 
rezultatul final al scruti
nului, ce urmează a fi 
publicat la începutul săp- 
tăminii viitoare, va răs
turna actuala situație de 
pe scena politică mexica
nă. Se așteaptă ca după 
instalarea Iui Echeverria, 
în decembrie, acesta să 
continue în linii mari 
politica actualului preșe
dinte Ordaz.

IOAN TIMOFTE

pro-dere și elaborarea unor 
puneri de norme internaționale 
privind liberalizarea schimbu
rilor, fixarea prețurilor și 
scurgerea excedentelor, ținîn- 
du-se seama de situația defa
vorabilă a comerțului țărilor în 
curs de dezvoltare. Comitetul 
este alcătuit clin reprezentanții 
a 55 de țări, între care și Ro
mânia.

VICTORIA
GREVIȘTILOR 

DE LA CORDOBA
• DUPĂ O GREVĂ de 35 DE 

ZILE, luni a fost reluat lucrul 
la uzinele societăților construc
toare de automobile Ika-Renault 
și Fiat—Concorde din orașul ar
gentinian Cordoba, o dată cu 
satisfacerea revendicărilor ime
diate prezentate de greviști. A- 
dunarea generală a reprezentan
ților organizațiilor sindicale ale 
greviștilor a hotărit însă, ca 
muncitorii din acest puternic 
centru industrial al Argentinei 
să continue lupta pentru a ob

s Ql 1? -t
ține satisfacția și a unor reven
dicări cu caracter politic. In 
acest scop, a fost aleasă o de
legație care urmează să prezinte 
revendicările respective Minis
terului Muncii. Delegația a fost 
însărcinată să ceară totodată și 
eliberarea muncitorilor arestați 
in timpul incidentelor din peri
oada desfășurării grevei.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., William Rogers, a 
sosit marți într-o vizită de trei 
zile la Tokio după ce în prea
labil a participat la reuniunea 
S.E.A.T.O. de la Manila (Fili- 
pine) și la conferința de la Sai- 
gon a reprezentanților țărilor 
ale căror trupe sprijină inter
venția S.U.A. în 
capitala niponă,

Vietnam. în 
William Ro

gers va conferi cu premierul 
Eisaku Sato, cu ministrul de 
externe, Kiichi Aichi, cu mi
nistrul de finanțe Takeo Fu- 
kuda, precum și cu alte oficia
lități. Vizita secretarului de 
stat la Tokio intervine după 
prelungirea automată a trata
tului de securitate japono-ame- 
rican, măsură care a suscitat 
vii proteste în rîndurile opi
niei publice din Japonia și

după eșecul recentelor tratati
ve consacrate limitării expor
turilor de produse textile japo
neze pe piața americană.pe piața americană.

CONGRESUL
MONDIAL

AL ORAȘELOR 
ÎNFRĂȚITE

• LA LENINGRAD au 
put marți lucrările celui 
7-lea Congres mondial al 
șelor înfrățite. Sub 
„Pentru 
maselor populare 
orașelor în interesul păcii, secu
rității popoarelor și al progre
sului social“, au început discu
țiile privind aportul orașelor în
frățite la îmbunătățirea relații
lor dintre state și întărirea co
laborării pe baza prieteniei și 
înțelegerii reciproce. Partici
panții vor dezbate, de aseme
nea, probleme ale urbanizării, 
educării tineretului, apărării 
mediului ambiant natural și a

înce- 
de-al 
ora- 

înfrățite. Sub deviza 
I participarea largă a 

la înfrățirea

sănătății populației, relatează a- 
genția TASS.

La Congres participă și o de
legație a orașelor înfrățite din 
țara noastră.

• LA AMBASADA STATELOR 
UNITE DIN VIENA s-a desfă
șurat marți cea de-a 22-a șe
dință de lucru din cadrul con
vorbirilor sovieto-americane 
privind limitarea cursei înar
mărilor strategice.

. Următoarea ședință se va 
ține vineri la sediul Ambasa
dei Uniunii Sovietice.

• GUVERNUL VEST-GER. 
MAN a analizat luni, într-o șe
dință specială, o serie de măsuri 
cu caracter fiscal menite să ducă 
la stoparea tendinței inflațio
niste din economia federală. U- 
na dintre aceste măsuri prezen
tată de ministrul economiei, 
Karl Schiller, și adoptată de ca- 
binet, constă în suspendarea 
pentru o perioadă de aproxima
tiv șase luni a înlesnirilor fis
cale acordate în urma reevaluării 
mărcii vest-germane.

• MEDALIA „KARL FRIE- 
DRICH GUAB“, una dintre cele 
mai inalte distincții științifice 
ce se acordă în R.F. a Germa
niei, a fost conferită pentru a- 
nul 1970 savantului român prof. 
dr. Elie Carafoli, director al In
stitutului de mecanică aplicată 
din București.
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