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BINE A ȚI VENIT
IN AMFITEA TREI

aseme- 
o notă 
asocia- 
li se 
sensul

Foaia de calendar poartă as
tăzi inscripția unei date festive: 
1 octombrie.

In 17 centre universitare, 
41ma Mater — aflată în plin 
proces de perfecționare și mo
dernizare — își deschide gene
roasă porțile pentru 150 000 de 
tineri. /

Noul an universitar se deschi
de într-un moment în care în
tregul nostru popor se pregăteș
te să întîmpine jubileul partidu
lui — jumătate de secol de lup
tă și muncă pentru libertate, 
independență și progres social. 
Cinstind trecutul glorios al par
tidului, înscriindu-se deplin în 
realitățile social-politice ale pre
zentului, studențimea patriei se 
angajează în slujba marilor idea
luri ale societății noastre, răs- 
punzînd prin nobile fapte de 
muncă cerințelor obiective ale 
etaoei istorice în care ne aflăm.

Este evident că într-un 
. nea context dobîndește 
' distinctivă și activitatea 

țiilor studențești, cărora 
conferă noi atribuții în
accentuării valorii formative a 
vieții de organizație. între dezi
deratele activității educative în 
școala superioară se înscrie cu 
majuscule formarea unor inte
lectuali care să fie stăpîni atît 
pe știința cea mai avansată din 
domeniul strict al specialității, 
cit și pe cea mai înaintată știin
ță despre lume și viață — ma
terialismul dialectic și istoric. 
Numai așa studentul va putea 
găsi răspuns multiplelor as
pecte ale realității, va putea ju
deca fenomenele noi care apar 
în diversele domenii de activita- 

t e, va deveni un participant ac
tiv la viața social-politică a țării.

Conștiința participării tinere
tului universitar la răspunderile 
sociale ale întregului popor este 
confirmată de valoarea pregătirii 
în anii de învățătură. Pentru 
studenți, intelectuali în formare, 
angajarea socială este deopotri
vă o problemă de cunoaștere și 
de atitudine, îptrucît ea presu
pune atît asimilarea marilor co
menzi sociale, cît și acțiunea 
efectivă pentru îndeplinirea în
datoririlor de studiu. Astăzi, 
cînd cei 150 000 de discipoli ai 
Almei Mater își reiau locurile în 
amfiteatre, le adresăm îndemnul 
de a se pregăti temeinic pentru 
profesie, de a-și configura 
larg profil politico-ideologic 
spiritual, de a se comporta 
înălțimea grijii și încrederii
care se bucură din partea parti
dului și statului, a întregului 
nostru popor.
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• 150 000 de stu
denți răspund astăzi 
la chemarea primei 
ore de curs • Prin 
grija partidului și a 
statului ei vor benefi
cia de bune condiții 
de viață și de stu
diu • în Capitală : 
20 000 de „boboci" ; 
4 500 de locuri noi în 
cămine ; 8 000 mp. 
la A.S.E., săli de pro
iecte la Arhitectură și 
alte noi spații de în- 
vățămînt ® La Bra
șov — un nou sediu 
pentru Facultatea de 
mecanică • La Cluj 
— 21 noi laboratoa
re pentru chimiști, 
noi spații de învăță- 
mînt la Politehnică 
și I.M.F. • Tot la 
Ciul — două noi că
mine primesc azi 920 
de studenți ; o canti
nă se pregătește pen
tru 3'000 de studenți ; 
un dispensar și un 
complex de deservire 

în construcție

în ziua de 30 septembrie 1970, 
a avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

In afara membrilor Consiliului 
de Stat, Ia ședință au luat parte 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, miniștri, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale, reprezentanți 
ai presei.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a prezentat spre adop
tare proiectul de decret pentru 
ratificarea Tratatului de priete
nie, colabdrare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Din însărcinarea Consiliului 
de Stat proiectul de decret a 
fost examinat în prealabil de Co
misiile pentru politică externă, 
pentru problemele de apărare și 
juridică ale Marii Adunări Na
ționale care l-au avizat favorabil, 
propunînd adoptarea lui.

La dezbaterea privind ratifi
carea Tratatului au luat cuvîn- 
tul tovarășii Constantin Daicovi- 
ciu, Ion Spătărelu, Carol Kiraly,

Aurel Bozgan, Ion Coman și Lu
dovic Takacs, care și-au ex
primat deplinul acord în legătură 
cu ratificarea Tratatului, apre- 
ciindu-1 ca o contribuție de sea-

mă la întărirea continuă a prie
teniei și colaborării între cele 

două popoare, la cauza socialis
mului, păcii și colaborării inter
naționale.

Consiliul de Stat a adoptat 
apoi în unanimitate Decretul 
pentru ratificarea Tratatului.

După ratificare, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu,
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

I Ratificarea Tratatului de 
§ prietenie, colaborare și asis- 
| tență mutuală încheiat recent 
| între Republica Socialistă Ro- 
| mânia și Uniunea Republici- 
I lor Sovietice Socialiste de că- 
N tre Consiliul de Stat reprezin
ți tă un moment important și 
S corespunde năzuințelor și do-
■ rinței poporului nostru.
| Semnarea Ia Bucureșt’ a a- 
I cestui Tratat constituie un e-
■ veniment de seamă în evolu- 
B ția ascendentă a relațiile.’- de

colaborare multilaterală din
tre România și Uniunea So
vietică, în întărirea prieteniei 
româno-sovietice. Avînd la 
bază principiile marxism-Ieni- 
nismului și internaționalismu-

Învățămîntul
Șl PROGRESUL

TEHNICO-ȘTIINTIFIC
de ALEXE POPESCU 

adjunct al ministrului invăță- 
mîntului

Deschiderea noului an univer
sitar reprezintă un eveniment de 
seamă în viața slujitorilor școlii 
și a tineretului studios din țara 
noastră. începe o nouă activitate 
plină de importanță și răspun
dere, dacă ținem seama că în

SPORT

Președintele Consiliului de Stat
a primit delegația de senatori 

și deputați ai Camerei 
Reprezentanților din S.U.A.

f

O zi bună pentru
fotbalul românesc
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Trei echipe calificate în turul doi al compe
tițiilor continentale U.T.A., STEAUA și DI
NAMO BUCUREȘTI

societatea pe care o construim 
învățămîntul superior este par
te integrantă a grandioasei o- 
pere de edificare a socialismului, 
o necesitate primordială a mer
sului înainte, un sector hotărîtor 
pentru întreaga viață a națiunii 
noastre socialiste.

Anul universitar, peste al cărui 
prag trecem. începe în climatul 
de intensă activitate creatoare 
desfășurată de întregul popor 
pentru traducerea in viață a ho- 
tăririlor Congresului al X-lea al 
partidului, în scopul ridicării 
României pe noț trepte de civi
lizație și prosperitate, al făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate. La realizarea 
vastului program trasat prin 
viitorul plan cincinal, o contri
buție esențială urmează să adu
că cadrele didactice și tineretul 
studios din instituțiile de învă- 
țămînt superior.

începem noul an universitar 
sub 6emnul indicațiilor date de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind mo
dernizarea și perfecționarea în 
continuare a învățămîntului su
perior în pas cu cerințele fun
damentale ale societății noastre 
socialiste, cu exigențele practi
cii înaintate și ale cunoașterii 
științifice contemporane.

Prețioasele recomandări 
măsuri concrete indicate de 
varășul Nicolae Ceaușescu 
prilejul recentei consfătuiri 
lucru cu cadre didactice și 
conducere din învățămîntul 
perior economic, orientează 
treaga noastră activitate s 
intensificarea eforturilor în ve
derea pregătirii unor cadre ca
pabile să dea soluții optime pro
blemelor compiexe pe care le 
ridică producția și întreaga via
ță economică a țării, să fie pro
motoare consecvente ale noului

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit miercuri, 30 septembrie 
a.c., delegația de senatori și 
deputați ai Camerei Reprezen
tanților din S.U.A., membri ai 
Grupului american din Uniu
nea Interparlamentară, condu
să de senatorul John Spark
man, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Comitetu
lui de conducere al Grupului 
român din Uniunea Interpar
lamentară.

La primire au participat Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Voitec, președintele Mantii Adu
nări Naționale, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mihai Levente, preșe
dintele Grupului român din U- 
niunea Interparlamentară. A 
fost, de asemenea, prezent Leo
nard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București.

In cadrul convorbirilor au 
fost abordate unele probleme 
privind relațiile dintre Repu-

blica Socialistă România 
S.U.A., în diferite domenii 
activitate, subliniindu-se con
tribuția pe care o pot aduce 
parlamentele și parlamentarii 
din cele două țări la dezvolta
rea colaborării și cooperării ro- 
mâno-americane.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

Senatorii și deputății ameri
cani au exprimat deosebita 
satisfacție pentru cele văzute 
in timpul vizitei în țara noas
tră, pentru ospitalitatea cu care 
au fost primiți, hotărîrea de a 
contribui ia dezvoltarea legătu
rilor de prietenie dintre Ro
mânia și S.U.A.

Președintele Consiliului de 
Stat și-a exprimat speranța că 
Senatul și Camera Reprezen
tanților își vor aduce aportul 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă România 
și S.U.A.. ceea ce ar sluji inte
reselor celor două popoare, 
cauzei păcij și colaborării in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Și 
de

lui proletar, actualizînd în 
condițiunile de astăzi preve
derile vechiului tratat — care 
a constituit temelia trainică a 
legăturilor rodnice de alianță 
și prietenie dintre România și 
Uniunea Sovietică — actualul 
Tratat stabilește pe o lungă 
perioadă de timp, 20 de ani, 
cadrul colaborării multilate
rale dintre cele două țări, în 
spiritul egalității depline în 
drepturi, respectării suverani
tății și independenței naționa
le, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării frățești 
și avantajului reciproc.

Tratatul de prietenie româ- 
no-sovietic se fundamentează 
pe îndelungatele tradiții de 
prietenie și solidaritate dintre 
cele două popoare — prietenie 
cimentată prin lupta comună 
împotriva fascismului și ridi
cată pe un plan superior în 
condițiile construirii socialis
mului și comunismului ; le
găturile trainice care ne 
unesc își găsesc puternice 
resurse în comunitatea orîn- 
duirii sociale, a aspirațiilor 
fundamentale și țelurilor su
preme care animă cele două 
țări.

Tratatul deschide, totodată, 
largi perspective de viitor, 
creează un cadru propice pen
tru intensificarea și amplifica
rea continuă a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice 
reciproc avantajoase, a coo
perării în producție și în alte 
domenii dintre România și U- 
niunea Sovietică. Progresele 
pe care le obțin țările noas
tre în dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a societății, în 
înflorirea științei și culturii 
constituie premise deosebit de 
favorabile pentru lărgirea și 
diversificarea schimburilor, a 
colaborării și a cooperării în 
toate sectoarele de activitate.

Tratatul consemnează voin-

ța celor două state de a acțio
na în continuare pentru întă
rirea unității și coeziunii sta
telor socialiste, pornind de la 
convingerea că aceasta consti
tuie izvorul principal al tăriei 
și invincibilității sistemului 
socialist mondial. Prevederile 
Tratatului dau, totodată, ex
presie hotărîrii României și 
Uniunii Sovietice de a promo
va cu consecvență în viața in
ternațională pblitica coexisten
ței pașnice, de a milita cu 
perseverență pentru preîntîm- 
pmarea unui nou război mon 
dial. pentru rezolvarea marilor 
probleme care stau in fața o- 
menirii contemporane prin 
mijloace pașnice, pe calea tra
tativelor, pentru salvgardarea 
păcii popoarelor.

Unul din obiectivele impor
tante ale politicii celor două 
țări, înscrise în Tratat este 
lupta pentru îmbunătățirea 
atmosferei în Europa, pentru 
înfăptuirea securității europe
ne și întronarea în viața po
poarelor de pe acest conti
nent, atît de dureros încercat 
de-a lungul istoriei, a unui 
climat de pace și încredere, 
de prietenie și colaborare în
tre națiuni.

Militînd pentru dezarmarea 
generală și totală. România și 
Uniunea Sovietică își exprimă 
totodată hotărîrea de a res
pecta obligațiile asumate în 
cadrul Tratatului de la Varșo
via a cărui existență o consi- 
derăjn necesară atîta timp cit 
se va menține Pactul Nord- 
Atlantic.

încheierea și ratificarea 
noului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutua
lă dintre țara noastră și U- 
niunea Sovietică. întărirea 
continuă a solidarității, alian
ței și prieteniei româno-sovie- 
tice se înscriu Ia loc central 
în politica de stat a României

socialiste, constituie parte in
tegrantă a activității interna
ționaliste desfășurate de parti
dul și guvernul țării noastre 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare frățească cu toa
te țările socialiste, pentru 
creșterea continuă a forței și 
unității întregului sistem so
cialist mondial. Acționînd ast
fel, partidul și poporul nostru 
își îndeplinesc una din înalte
le lor obligații internaționale, 
își aduc contribuția Ia cauza 
generală a socialismului și 
păcii în lume.

Totodată, consecventă prin
cipiilor coexistenței pașnice, 
România militează pentru lăr
girea relațiilor de colaborare 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socia
lă, pentru destindere interna
țională.

Luptăm. împreună cu cele
lalte popoare iubitoare de 
pace, pentru zădărnicirea po- - 
liticîi imperialiste agresive, 
pentru a se pune capăt folo
sirii forței și dictatului în via
ța internațională, împotriva 
oricărui amestec străin învia
ta statelor, pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
nor de a-și hotărî singur soar
ta, pentru instaurarea în rela
țiile dintre țări a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi a tuturor națiunilor.

Consider că ratificarea în 
unanimitate de către Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România a Tratatului româno- 
sovietic corepunde pe deplin 
intereselor poporului nostru, 
ale întăririi prieteniei și alian
ței dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre popoarele 
noastre vecine, cauzei genera
le a socialismului și păcii în 
lume.

Cuvîntarea tovarășului
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(Continuare in pag. a IV-a)

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România 

a plecat la Cairo

/ON GHEORGHE MAURER
Stimate tovarășe președinte, 
Tovarăși, *

Miercuri a părăsit Capitala, 
plecînd la Cairo, delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, care va 
participa la funeraliile lui Ga
mal Abdel Nasser, președinte
le Republicii Arabe Unite, 
președinte a] Uniunii Socialis
te Ârabe./

Delegația este condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. Din delegație fac 
parte tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar ’ 
P.C.R., George 
membru al C.C. 
prim-adjunct al

al C.C. al 
Macovescu, 

al P.C.R., 
ministrului

și Titus 
Republicii 
în R.A.U.

afacerilor externe 
Sinu, ambasadorul 
Socialiste România

La plecare, pe aeroportul- 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Iosif Banc, Va- 
sile Patilineț, Mihai Marines
cu, Ion Pățan, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

A fost de față Ibrahim Yos- 
sri, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Ara
be Unite în țara noastră.

★
La amiază, delegația a sosit la 

Cairo, unde a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai președintelui in
terimar al R.A.U., Anvar Sadat, 
și alte oficialități din R.A.U.

Guvernul Republicii Socialiste 
România prezintă Consiliului de 
Stat spre adoptare proiectul de 
decret pentru ratificarea Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice 
cialiste.

Semnat la 7 iulie 1970, 
București, în timpul vizitei
țara noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S., 
tratatul constituie un document 
de o deosebită importanță.

El reflectă stadiul actual al 
relațiilor dintre cele două țări 
socialiste vecine și dă, totodată, 
expresie voinței lor de a întări și 
în viitor, în spiritul internafiona-

So-

la 
în

lismului socialist, prietenia și a- 
lianța dintre popoarele român și 
sovietic, de a dezvolta colabora
rea multilaterală dintre România 
și Uniunea Sovietică, pe baza 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc, în interesul ambelor po
poare, z al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internațio
nale.

în Tratat este reafirmată, de a- 
semenea, hotărîrea înaltelor părți 
contractante de a contribui la 
întărirea unității țărilor socialis
te, de a dezvolta colaborarea cu 
toate statele, indiferent de orîn
duire socială, de a milita pentru 
înfăptuirea securității în Europa 
și în întreaga lume.

Apreciind că prevederile Tra-

V

tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Româ
nia și Uniunea Sovietică cores
pund întrutotul principiilor de 
bază ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, interese
lor fundamentale ale poporului 
român, iar obligațiile asumate nu 
contravin tratatelor internațio
nale în vigoare, propun adopta
rea proiectului de decret pentru 
ratificarea lui.

Proiectul de decret a fost exa
minat și avizat favorabil de co
misiile pentru politică externă, 
pentru problemele de apărare și 
juridică ale Marii Adunări Națio
nale.

Tot astăzi, Tratatul româno-so- 
vietic urmează să fie ratificat de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.
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CONCURS DE CREA
ȚIE MUZICALĂ ÎN 
CINSTEA SĂRBĂTO
RIRII A 50 DE ANI DE 
LA ÎNFIINȚAREA PAR
TIDULUI COMUNIST 

ROMAN

Sărbătorirea a 50 de ani de 
la înființarea Partidului Comu
nist Român va constitui și pen
tru compozitori, ca pentru toți 
oamenii de artă, un înălțător 
moment de efervescență crea
toare. In scopul de a stimula 
apariția unor lucrări muzicale 
cît mai valoroase, menite să 
îmbogățească repertoriul for
mațiilor corale, al soliștilor 
vocali și instrumentali, al or
chestrelor și fanfarelor din în
treaga țară. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, îm
preună cu Uniunea Compozito
rilor, organizează un „Concurs 
de creație muzicală" la care 
sînt chemați să participe, cu 
lucrări inedite, compozitori și 
poeți, membri ai Uniunilor de 
creație.

Continuînd și dezvolțlnd cele 
mai bune tradiții ale muzicii 
românești, lucrările destinate 
acestui concurs se vor inspira 
din îndelungata luptă a poporu
lui român pentru libertate so
cială și națională, din anii avîn- 
tului revoluționar al clasei 
muncitoare condusă de Partidul 
Comunist Român, din lupta 
pentru Înlăturarea dictaturii 
fasciste și instaurarea regimu
lui democrat popular, din efor
tul eroic al milioanelor de oa

PENTRU Cos’ll! DV. pasta de dinfi „I R I N E L" este un 
produs cu aromă de portocale dulci, indicat în combaterea 
cariilor dentare.

Fiecare ambalaj conține un abțibild cu o ilustrație din 
basme.

Preț de vînzare : 3 lei buc.

meni ai muncii pentru edifica
rea patriei noastre socialiste.

La concurs se vor prezenta 
cîntece de masă, lucrări cora
le, piese vocale cu acompania
ment de pian, precum și piese 
instrumentale scurte pentru : 
vioară solo, vioară ou acompa
niament de pian, violoncel solo, 
violoncel cu acompaniament de 
pian, pian solo, orchestre sim
fonice și fanfare. Se recoman
dă ca aceste piese, atît cele 
vocale cît și cele instrumenta
le, să aibă un caracter larg ac
cesibil.

Partiturile purttnd un „mot
to" și fiind însoțite de un plic 
închis cuprinzînd numele și a- 
dresele autorilor, vor fi trimise 
pînă cel tîrziu la 31 decembrie 
1970, pe adresa : „Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă" — 
Direcția Muzicii — București, 
Piața Scînteii nr. 1 cu mențiu
nea „pentru concursul de crea
ție muzicală".

De asemenea, odată cu par
titurile se vor trimite și texte
le literare (versurile) dactilo
grafiate in cîte 3 exemplare.

Juriul, alcătuit din persona
lități de frunte ale muzicii ro
mânești. precum și din repre
zentanți ai Uniunii Scriitorilor, 
va selecționa cele mai bune 
creații și va acorda următoa
rele premii :

A. Cîntece de masă și lucrări 
corale (muzică și versuri).

— Un premiu I în valoare de 
15 000 lei.

— Două premii II, fiecare în 
valoare de 12 000 lei.

— Trei premii III, fiecare In 
valoare de 10 000 lei.

B. Piese vocale cu acompa
niament de pian (muzică și 
versuri).

— Un premiu I în valoare de 
15 000 lei.

— Două premii U, fiecare în 
valoare de 12 000 lei.

— Trei premii III, fiecare în 
valoare de 10 000 lei.

C. Piese instrumentale pen

tru vioară, violoncel (solo sau 
cu acompaniament de pian) și 
pian solo.

— Un premiu I în valoare de 
10 000 lei.

— Două premii II, fiecare în 
valoare de 9 000 lei.

— Trei premii III, fiecare în 
valoare de 7 000 lei.

D. Piese pentru orchestre 
simfonice și fanfare.

— Un premiu I în valoare de 
15 000 lei.

— Două premii II. fiecare în 
valoare de 12 000 lei.

— Trei premii III, fiecare în 
valoare de 10 000 lei.

Juriul va avea latitudinea de 
a nu acorda unele premii sau 
de a redistribui sumele, în 
funcție de calitatea și numărul 
lucrărilor selecționate.

Autorilor versurilor li se va 
acorda 30 la sută din suma fie
căruia din premiile menționate 
la literele A și B.

Lucrările premiate la acest 
concurs, ca și alte creații va
loroase scrise în cinstea semi
centenarului partidului, vor fi 
incluse în repertoriul instituții
lor și formațiilor muzicale și 
prezentate în cadrul manifestă
rilor care vor avea loc In în- 
tîmpinarea sărbătoririi a 50 de 
ani de la înființarea Partidului 
Comunist Român.

Expo-București

TÎRGUL INTERNATIO
NAL DE TEHNICA 

MODERNĂ

Prezență nouă în peisajul de 
toamnă al Capitalei, Tîrgul in
ternațional care urmează să-și 
deschidă în curind porțile sus
cită tot mai mult interesul a sute 
de mii de oameni din întreaga 
țară. Un mare număr dintre a- 
ceștia și-a manifestat de pe acum 
dorința de a fi prezenți încă 
din 13 octombrie aici sau de a 
sosi în zilele următoare să vi
ziteze pavilioanele și exponatele 
tîrgului. Numai pentru prima du
minică — cea din 13 octombrie 
— agențiile și filialele O.N.T. 
prevăd peste 33 000 vizitator, 
români, la care se va adăuga un 
impresionant număr de turiști 
străini.

Pentru întreaga perioadă cft 
durează Tîrgul internaționa'. O- 
ticiul Național de Turism a luat 
măsuri pentru a asigura misa 
și cazarea turiștilor în condiții 
cît mai bune. împreună cu or
ganele C.F3., O-N.T.-ul a or
ganizat trenuri speciale pe prin
cipalele Unii ale țării: lași-Bucu
rești, Cluj-București, Tinușoara- 
B'icurești etc„ care vot trans
porta in exclusivitate in aceste 
zile pe tunjti. Circa 300 auto
care și microbuze din parcul 
O.N.T. vor fi puse, de asemenea, 
la dispoziția vizitatorilor ro
mâni. Pentru turiștii din pro

sunetul MUZicn rulează la 
Patria (orele 9; 12.45; 16.30: X.15).

HIBERNATUS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11: 13; 15; 17; 
19,15; 21,15), Festival (orele 8.45; 
11.15; 13.30: IC: 18.30; 21). Grădina 
Doina (orele 18,15».

PĂSĂRILE rulează la Gloria 
(orele 9; 11.45; 14.33; 17,15; 29).
Favorit (orele 16; 12 30: 15,30: 18;
20.30) , Excelsior (orele I; 11,15; 
13,30: 16; 13,30 : 20.45).
TN ARȘIȚA NOPȚII rulează la Ca
pitol (orele 8.45 10.45: 13,15; 18;
18,30; 21) Stadionul Dlnamo (orele
19.30) .
PATRICIA SI MUZICA rulează la 
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16.15; 18.45: 21), Feroviar (orele 
10.30; 12.30; 15: 17,30; 19,30). Melodia 
(orele 9; 11.15: ’.3 30 18: 18.30 : 20.45). 
Modem (orele 9; 11,30: 15,30; 18; 
29.15). Arenele Romane (orele 19). 
DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează la 
Victoria (orele 9: 11.15: 13,30; 16; 
18 30: 20 45).
CANARUL $1 VISCOLUL rulează 
la Central (orele 9 15; 11,30: 13.45: 
16: 16.15: 26.39)
FLACĂRA OLIMPICA rulează la 
Lumina" (orele 9—15.30 în conti
nuare; 18 15; 20.45) Volga (orele 
16; 18.15: 20.30). 

vincie, au fost prevăzute excursii 
de 2 și 3 zile în locuri de mare 
atracție turistică aflate pe tra
seele ce duc spre Capitală. O 
dată ajunși aici, turiștii vor mai 
vizita galeriile marilor muzee,

monumentele istorice, edificii 
social-cui turale, sau vor lua parte 
la spectacole de teatru, operă, 
vor face turul orașului Bucu
rești etc.

'Agerpresl

Orizont 
științific

CUM SĂ DEVII VTRST- 
NIC FĂRĂ A FI 

BATRÎN

O discuție cu profesoara 
Ana .Asian, directorul Institu
tului =e gercatrie, București, 
este întotdeauna extrem de in
teresantă. Un execnpuu m a- 
cest sens £ onasutuie șim.cro- 
iatcrvhd de fați.

— Ați putea să ne rexaaaața 
care tint -regatUe* îbaelwt •- 
bligateni pe»«ru a petea sâ 
.devenim vinxniei fără a ti 
bâtriai* •

— îrrtr-o eoofeiOTriă de 
presă pe eare aa «v-u--c ta 
Elveția, urne arr. abordat toc
mai ua astfel de subiect, am 
rezumat 10 regulu pe care

ALFA ROMEO ȘI JULIETA rulea
ză la Doina (orele ÎIJL 11.45; 16; 
18 15- 26.3*).
BATAR1 rulează ia Timpuri Not 
(orele 9,30—15.30 fn cor.tauare ; 
18,30—20.45 Filme documentare ro
mânești).
DEGETUL DE FIER rulează la 
Gririța (orele 10.30: 15; 16.15: MM). 
Tomis (orele 9: 11 15; 13.20; 14.45; 
18,15) : Grădina Tomis (orele 15.15) 
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
Ia înfrățirea (orele 15.30: 17.45 ; 28) 
DACII rulează ia Buzești (orele 
15,30, 18) ; Grădina Buzești (orele
20.30) .
NUMAI MORTUL VA RĂSPUNDE 
rulează la Dacia (orele 8.45—26,30 
în continuare).
MAYERLING (amtiele serii) ru
lează la Floreasca (orele 6.30; 16;
19.30) . Miorița (orele 10; 13.15;
16.30: 19,45). Bucegi (orele 16; 19) 
Grădina Bucegi (orele 20).
CU MINE NU. MADAM rulează la 
Unirea (orele 18. 20).
MARILE VACANTE rulează la 
Unirea (orele 15,30) ; Grădina Uni
rea (orele 20).
TIFFANY MEMORANDUM rulea
ză la Lira (orele 15.30; 18) Giulțfti 

ziariștii le-au denumit „Deca
logul doctoriței Asian". în 
principal ducerea unei vieți 
ponderate, echilibrate și pre
venirea unor îmbolnăviri, con
stituie alfabetul de la care să 
se pornească în menținerea ti
nereții și prelungirea vieții. 
De aceea, e necesar să se ia 
măsuri de igienă, conform cu 
vîrsta, iar la o anumită peri
oadă de viață e cazul să se 
întreprindă tratamente tera
peutice care să ne mărească re
zistența. E vorba de hormo- 
noterapi-a, de terapia glandu
lară, sau de administrarea ge- 
ro vitalului.

Dar pentru a ajunge viist- 
nici fără a deveni bătrîni e6te 
necesar să-ți menții optimis
mul în viață, să fii interesat 
de munca pe care o faci. Și 
încă ceva : să știi să-ți alegi 
părinții !

— Ați vrea să ne explicați 
această ultimă regulă ?

— Intr-o anchetă făcută de 
un colectiv al Institutului de 
geriatrie din București pe a- 
proape 2 000 de persoane în 
vîrstă de peste 85 de ani re
zultă că proporția celor care 
aveau părinți și rude longe
vive era in aces: grup de a- 
proape 45 la sută, la cei in 
vîrstă de 85—95 și de 55 la 
sută la cei de peste 95 de ani. 
O astfel de concluzie a fost 
demonstrată și de cercetările 
întreprinse de noi, împreună 
cu dr. Alex. Vrâbieacu, șef de 
sector la Institutul de geria
trie.

— Despre ce este vorba T
— Despre experiența făcută 

pe 1 800 de șobolani. Mai pre
cis, am tratat șobolani intre a 
2-a și a 24-a lună de exis
tență cu gerovital in doze co
respunzătoare ți tehnici iden
tice cu cele folosite la oa
meni. Cu această ocazie am 
observat că cei din lotul tra
tat față de cei netratați au 
trăit cu 18 la sută mai mult. 
Dar ceea ce este și mai im
portant și care explica expre
sia mea de mai sus este că 
descendenții din prima gene
rație au trăit și ei mai mult 
cu 11 la sută decît descenden
ții proveniți din iotul netra
tat.

— Cum a fost primită reu
șita dumneavoastră *

— Această experiență fă
cută in premieră in întreaga 
lume a fost prezentată cu suc
ces. la Congresul Intemaționai 
de biologia bătrinețu, care a 
avut ioc in Ang'.ja. ți la Con
gres _l mondial al Societății 
de medicină peofti «etici p 
-g-enă socială, eare a not joc 
ia Italia, la Grade, la aLtasaa 
parte a «ceste, luni, pe cere 

’.-am eoodus ta caritate ie pre- 
yedmCt 1 Socecătu ■wxaria.e 
de natrci prcfUarocă p. 
< .enă socială.

ION VABCTA-POeNABV

'oreie AJO. 18. » JRl GrărT-a ^zre 
(ore> 3USL
INT O AR CEREA DOCTMULXT
M ABUSE r--azi A DrJt- S&rti 
(oreie SJ8. IXJK SI A.—«a ereA 
IL36- 1B ; GriLtina Ama areje 2P. 
AR GO MAN SUPERDLAROL’Cn 
r—eaxă La Feres zar. ere ♦ ULM 
ii. ii m.
OPERAȚIUNEA L4DT CRkPLIX 
rulează la Cezroeeni nre- e 12-.M 
17.4$: 3T»
JANDARMUL SE TNSOABĂ iw- 
lează Ia Viitorul »cre£e U: M_JT 
Flacăra (orele 16; U:
TĂCEREA BĂRBAȚILOR rulează 
la Vntorul 'orele 1536)
ÎNTtLNIREA rj'.eaxă la Aurm 
(orele 9JI; 12: 15.36. M. 3L»L F'-a- 
mura (orele 16: 28.Ii; ».»•. Gră
dina Aurora (orele ’9i.
DRAGOSTE LA LAS VEGAS ru
lează la Moșilor (orele L5-M IF : 
Grădina Moșilor (orele 19 M';.
LUPIT ALBI rulează la Pcz-1*-’ 
(orele 15J0: 18: 26.15)
ACEASTĂ FEMEIE ru'.ear* M 
Munca (orele 15.36; 18; 29 15? Cos
mos (orele 15.30; 18: 26.I5).
FECIOARA CARE-MI PLACE ru
lează Ia Vitan (orele 15).

ȘEDINȚA CONSILIU
LUI TURISMULUI

Marți dimineața a avut loc 
ședința Consiliului Turismului 
la care au luat parte reprezen
tanți ai conducerii Oficiului Na
țional de Turism, ministerelor, 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești care fac parte din 
acest consiliu.

Cu acest prilej, au fost anali
zate realizările obținute în tri
mestrul III al acestui an, s-a 
dezbătut un program de acțiuni 
privind îmbunătățirea și dezvol
tarea, în continuare, a activității 
turistice, diversificarea și ridica
rea nivelului calității serviciilor 
prestate pentru turiști, în vede
rea realizării prevederilor de 
plan pe trimestrul IV ți anul vii
tor.

în încheierea ședinței a luat 
cu vin tul tovarășul Janos Faze- 
kas. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

„Arca bunei speranțe" cu care 
Alia Tăutu ți Elisabaia Jar de 
la Teatrul de Stat din Oradea 
au inaugurat stagiunea 1970— 

1971.

Discul

POVESTI
Șl CÎNTECE

Cm 3e jon».- . Eert* exerf* 
pnt.-.ri sKStorâcr Oi.rira p po-

PTTUCEREA M Vitas
«ceue SEW : G rStuna Trucr ore-Ie 
W______
CTLTTMTL 3RUM eiTă A Pm- 

xreue U ■- Al ; Prc«r^*---

AJEBUSC ABA A Pa rea
laceu? L5 ©. '6. 36ț

BAMTSXXB MMTVEI -..eaxă ia 
carete 'J JE 3 31.15) 

M.ARJ SUCXXSE DE ODTNIO KJLĂ
GribdZssa (ore£e

3E© 3XL _
MTS TABELA PABJSLLCT rJicazi

Hi n 3. TI; 2XJ.
tNTTLNIRE LA VECHEA MOS- 

*"HEE e a Raicva (orele 
BE6: W. Grtdtaa Batora (ore- 
e 3H-

JOL I îrt
Opera Rnr-A-1 DON QUUOTE 
— peemieră — ora 19-35 : Teatrul 
Naucral _.I L. CaragAle* (Sala 
CcmedA) : FANNT — ora 36 ; 

de noi discuri de muzică simfo
nică, populară românească și a 
naționalităților conlocuitoare (ma
ghiară și germană), muzică și li
teratură.

Discul ECE 0454 cuprinde 
„Cîntece pe versuri franceze" 
(Charles d’Orleans, Jean Marăas) 
interpretate de Arta Florescu, 
Dan Iordăchescu, Theodora Lu- 
caciu și alții, iar discul ECE 
0460 are înregistrate Cantate de 
Dietrich Buxtehude în interpre
tarea formației instrumentale din 
Kassel (R.F.G.). Soliștii vocali 
Maria Ciobanu, Ion Dolănescu și 
Lucreția Ciobanu sînt interpre
ts muzicii populare românești 
(discurile EPC — 10 120 și EPD 
1 248) iar Kovacs Andras și for
mația Die Posnecker Musikanten 
(R.D.G.) cu soliștii Elena San
der și Udo Klauss interpretează 
pe discurile EPC — 10130 și
EDD — 1250 muzică populară 
maghiară și germană.

Muzica ușoară este reprezen
tată de formația „Coral" ce de
butează pe discul 45 EDC — 
10 138 cu melodiile : A trecut 
vara, Fata mea din vis, Trece 
vremea și Hoinăresc și de Mar
gareta Pîslaru care pe discul 
EDC — 10 134 interpretează pa
tru melodii de Camelia Dăscăles- 
cu. Discurile de literatură cu
prind : versuri citite de către 
scriitorul Z.aharia Stanca din 
creația proprie, o dramatizare a 
nuvelei loanea mamei de Ion 
Slavici și „Intîmplările lui Nas- 
tratin Hogea" povestite de Anton 
Parai.

Legenda spune c& Negru Vodă 
trecea deseori peste Olt ca să 
hărțuiască căpitănia tătară Olea. 
Pornind de aid, cîțiva membri ai 
clubului „Cllo- din Km. Vîlcea
— pasionați cercetători al istoriei
— au căutat In locul la care se 
referă legenda mărturii ale ade
vărului. în apropierea orașului, 
intr-un punct strategic pe Valea 
Oltului ei au descoperit urmele 
unei cetăți din piatră. Executlnd 
citeva sondaje tinărul Petre Bar- 
dașu șl prof. Pene Manole au 
scos la Iveală urme de ceramic* 
smălțuit* bogat ornamentate, ti- 
pte* perioadei «in preajma «ecolu- 
tal al xrv-iea de elnd „glăsu- 
jește" iegeaAa. Ceia’.ea -:nd ne-

-a La iste—.egrarta rx>~.i- 
rmrl «e prer.p.-e el distruge
rea «* a toe *n«*-tre apan-
—ec trrearetoe eeraa. tmpartaata 
■srearef liasțirrl a:ntă exis

Seia Studio): PĂRINȚII TERI
BILI — ora 26 ; Teatrul „Lucia 
S -uuza Bulandra- (Schitu Măs.i- 

1UBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 36 ; (Sala Studio) : 

TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20: Teatrul 

Ion Creangă- : COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR—ora 10: Tea
trul de Păpuși .,Hohnsteiner“ din 
Esser. (R.F.G.) : REGELE SLĂNI- 
NĂ. REGELE COZONAC ȘI PRIN
ȚUL PISICILA - orele 10 și 17 ; 
Teatrul Țăndărică" (Str. Acade
mie.: STROP DE ROUĂ — BRO-
TĂCELUL - orele 10 și 17 ; Tea- 
t-ul C. Tănase" LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ - ora 19,30 ; Circul 
..Humberto" (Parcul de lîngă Hi
podrom, Calea Plevnei) : PRO
GRAMUL ATRACȚIILOR MON
DIALE — orele 16 și 20.

JOI. 1 OCTOMBRIE 1970
PROGRAMUL I
• 17.30 Deschiderea emisiunii.

• • • PLIMBARE TRA
GICA. — Șoferul C. Simion 
de la I.T.A. București, auto
baza 1 Colentina, și-a luat 
camionul și s-a dus cu el la 
Snagov unde l-a parcat în 
sat. Profitînd de faptul că 
mașina era nesupraveghea
tă, Ticu Staicu (19 ani) din 
comuna Ciolpani, mecanic 
auto, neavînd insă permis 
de conducere, s-a suit Ia vo
lan. Se pricepea suficient la 
mașini ca să le poată porni 
fără chei, prin combinarea 
firelor de la contactul denia- 
rorului. Furlnd camionul, 
T. S. a pornit pe drumul co
munal Gruiu și nepricepîn- 
du-se în arta conducerii unei 
mașini atit de grele, a lo
vit-o mortal pe M. Ange- 
lescu care circula alături de 
soțul ei, reglementar, pe șo
sea.

• • • DE LA BÎLCI. — 
In seara de 27 septembrie.

după ce a băut pe la bilciul 
din Urziceni, șoferul Con
stantin Nedelcu (26 ani) a 
încărcat camionul cu diverși 
cetățeni dispuși să folosească 
această cursă de ocazie și a 
pornit la drum. Starea în 
care se afla l-a făcut să 
piardă la un moment dat 
controlul volanului și să răs
toarne mașina intr-un șanț. 
Cu acest prilej un copil de 
9 ani și-a pierdut viața iar 
4 pasageri, printre care și 2 
minori, au fost grav răniți.

• • • HOȚUL AȘTEPTA 
IN LAN. — La postul de 
miliție din comuna Brazi 
s-a prezentat pe la ora prîn- 
zului I. A. reclamind că in 
lipsa lui de acasă un necu
noscut i-a forțat ușa, furîn- 
du-i butelia. Mergind pe ur
mele infractorului, spre sur
prinderea lor milițienii au 
găsit butelia intr-un lan de 
porumb iar lingă ea un ce
tățean dormind ! Bineînțeles 
acesta era hoțul. S-a consta
tat că e vorba de N. Petra- 
che din comuna Brazi, dis
părut de la domiciliu și ur
mărit pentru executarea unei 
pedepse de trei ani... tot pen
tru furt.

• • • A INTRAT DE-A 
DREPTUL. — In zori. Ia ora 
4JS. Ionel Velicicu (20 ani) 
din comuna Chilia Veche a 
«•part geamul ușii de intra
re a magazinului „Univer
sal* din Tulcea și a pătruns 
iaâutru. unde a început 
iS-si eeraplerne garderoba. 
La «eșuarea cecăieaitor de

„pe strada • echipă operati
vă de mtersenții a miliției 

ÎUa priit* asupra faptului.

Emisiune în limba maghiară • 
18,00 Mult e dulce și frumoasă • 
18,25 Rapsodia a Il-a de George 
Enescu. Uvertura Egmont de 
Beethoven • 18,50 Cadran inter
național « 19.20 1001 de seri —
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară ® 20,15 .Film 
serial pentru copii și tineret « 
20,45 Gheorghe Doja — evocare 
de Ștefan Iacob • 21,00 Teatru 
scurt: „Rădăcinile sînt ahiare“ — 
după romanul cu același titlu de 
Zaharia Stancu > 22,00 Poșta TV 
de Ion Bucheru • 22.15 Simfonii 
a V-a în mi minor, op. 64 de 
P. I. Ceaikovski e 23,00 Țelejur 
naiul de. noapte • 23,16 închide 
rea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

e 20,00 Film artistic. • 21.40 Bu
letin de știri. • 21.45 Condert nr
3 în do minor pentru pian și or
chestră de Beethoven. Solist Radi 
Lupu. Dirijor Constantin Bugea 
nu. a 22,20 Actualitatea literară 
• 22.40 închiderea emisiunii pro 
gramului II.

• SPIONAJ-CONtKÂSPIONAl • SPIONAJ-CONTRASPIONAl • SPIONAJ-CONINASPIONAJ •

Reportaj de VIOREL BURLACU
— ' mf ceva nou ?
— Credem că e îndrăgostit de Consuela Reniers...
— d:ăcie! Deci se cunosc. Și tovarășul Vlad a tăcut mîlc.
j-t următoare, în ușa barului, apăru Consuela Reniers.

.ni tresărit cumplit, pentru că am simțit palma maioru- 
. -:i genunchiul meu drept.

- ( ' •-—:cqză acum? — l-am întrebat cu bruma de calm
► ri-nifese.

' n - -: ■ fim în preajma doamnei din prag cît mai mult.
> -< zt cu Bădescu „întîmplător".

* «.r- răhdn

— Tovarășe Manoliu! Ce-i cu femeia asta ? De ce a fost azi 
dimineață reținută la Sibiu, apoi adusă aici...

— Nimic extraordinar. A reclamat furtul untM colier, primit In 
dar de la Ahmet Weiss. I l-am găsit noi!

Mi-am întors privirile spre Consuela Reniers. Se urcase pe un 
scaun de la bar. O vedeam din profil. Avea la git un colier din 
boabe mari și verzi, ca de strugure.

— Pare un șirag de duzină.
■— Da’ de unde ? ! Smaralde veritabile. Valorează aproape o 

sută de mii...
— Nu știam că vă ocupați și de așa ceva. Atunci miliția ce face ?
— Face, n-aveți teamă. Colierul ăsta ne-a interesat pe noi, pen

tru că ne va ajuta să auzim ce vorbește doamna și ce i se răs
punde...

Chiar pe ultimul lui cuvint, am auzit vocea femeii de parcă ar 
fi fost lîngă noi.

— Un Martini sec, je vous en prie...
L-am privit pe maior ca pe o minune. Și-a dus mina la re

verul hainei, unde era fixată o insignă A.C.R... Ca să nu rămîn 
mai prejos, am băgat mina în buzunar și am pipăit butonul de 
start al minifonului. Gindul mi-a plecat retrospectiv pe drumul 
Sibiu — Brașov și am fost foarte bucuros că atunci Consuela 
Reniers nu-și găsise încă prețiosul colier de smaralde tranzisto
rizate.

6. PUTINA RETROSPECTIVA, UN TANGO ARGENTINIAN 
SUSPECT ȘI O LOVITURA DE TEATRU

Voi lăsa pentru sfîrșitul acestui capitol descrierea întîlnirii 
dintre Consuela Reniers și Radu Bădescu și discuția lor transmisă 
prin smaraldul minune, strecurat cu dibăcie de băieții colonelului 
Vlad în colierul frumoasei aventuriere. Fac asta pentru o sumară 
retrospectivă a cazului care, altfel riscă să se disperseze și rezol
varea lui să devină greu de urmărit pentru cei necunoscători ai 
ramificațiilor pe care eu le-am găsit în dosar și pe teren.

Deci obiectiv principal: calculatorul M P. conceput și realizat 
de un colectiv de trei in, ineri după ideea și sub supravegherea 
Marianei Prodan. In „O. 1(111"“.
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Sub masca unui turist pus pe o modestă .-ontribrtndi de ceasor
nice „Herma", Ahmet Weiss, ca .1 ■■■-.d ir.tr-un • crde,
fumînd havane marca .Jaguar", avind bssisfm, meâe fi un breloc 
cu capete de jaguar, are, de fapt, mrriunea ră >.»•<■ in . posesia 
planurilor de execuție ale calculatorului. întrebuințează pentru 
asta, între alte'te două „cutii poștale" și diverși colaborate n. Prima 
cutie, hțizunarele unui pardesiu nou. exirient in n..^z.-.ul de 
confecții din Brașov, unde lucrează Ijn C- este des ope-
rită prea tîrziu și nu folosește organelor de urmărire. A doua, 
dințr-o eroare nesesizată de adresă Ana Ipătescu 14 . nu folo
sește spionilor dar oferă colonelului Vlad p>ta G-cvct Prodeanu, 
care se dovedește însă a fi falsă. Apariția inginerului Prodan și 
coincidența de nume cu specialista de la „C. 3011“. dă din nou 
de lucru securității care, cercetind însă trecutul și re..:;i-.le actu
ale ale inginerului din centrala metalurgică, il scoate de la bun 
început din rîndul suspecților.

Prin călătoriile sale. Jaguarul verde dă la iveală ■ r.pruire de 
140 de persoane cu care luase contact în numai patru zile și soli
cită o muncă titanică pentru verificarea lor, soldată cu mototolirea 
listei și cu aruncarea ei — pînă la urmă — la coș.

Totuși, în răstimpul 19 iulie—3 august. Ahmet Weiss i-:trase în 
posesia unui microfilm pe care se aflau planurile calculatorului 
atît de disputat. Cplgcțipul colonelului Vlad se întreabă cum a 
fost posibilă realizarea fotogramelor și cum a ajuns cutia de chi
brituri cu fund dublu, în care se găsea pelicula, în posesia spio
nului atît de qtent supravegheat ?

Sînt în atenția organelor de cercetare, pe tot parcursul acțiunii, 
unele de la început, altele apărînd ulterior, următoarele persoane : 
inginera Mariana Prodan. Gigi Prodeanu — violonist. George Pro
dan — inginer, Ion Croitoru — vînzător, Radu Bădescu — teh
nician, Elisabeta Goian — ospătară, Pavel Mhrincea — vînzător 
la stnția de hțnzină PF.CO, Mihai Vamann — vînzător la Consig
nația, Minodora Corheanu —recepționară de hotel, Viorel Măr- 
gineanu — actor pensionar..

Colonelul Vlad. în momentul în care m-a invitat la această „do
cumentare", aflase cum intrase „Jaguarul verde" în posesia micro
filmului. Cutia de chibrituri fusese lăsată de curierul principal sub 
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„paza" vânzătorului Ion Croitoru în buzunarul unui pardesit 
cumpărat pînă la urmă de Radu Bădescu. In aceeași zi. acesta 
plecase la Ploiești și mîncase la „Căpriorul". Lăsase chibriturile 
pe masă dar nu părăsise localul pînă cjnd ospătară Elisabeta ■ 
Goian nu scuturase fața de masă, adunînd într-o farfurie bucățile 
de pîine, cojile de alune, un ambalaj de Pall Mali gol și cutia d< 
chibrituri. Deși la aceeași oră, în același local, lua masa și pere 
chea Ahmed-Cpnsuela, dar se folosise o cale ocolită de predare 
cutiei.

Concubinul ospătarei lucra la stația de benzină PECO de pe U 
Buzău, unde a doua zi, 3 august, Ahmed Weiss făcu plinul rezer 
corului faimoasei sale mașini verzi. La plecare, aruncase la rigole 
pachetul de havane și o Cutie de chibrituri goală. Pavel Marincea. 
uitînd pentru moment buna cuviință și amabilitatea de care tre
buia să dea dovadă în relațiile cu turiștii, fluieră după mașinc 
care tocmai pornise, îi făcuse observație conducătorului auto, } 
aruncase înăuntru pe geam cele două obiecte.

Enervat și nu prea, „Jaguarul verde" luă ambalajele goah 
înjură printre dinți și la prima turnantă azvîrli pe geam, departe 
pe cîrrip, cutia goală de havane. Aceasta căzu chiar la picioareb 
unor copii care păzeau niște capre. Cutia de chibrituri rămași 
însă la el...

In aceeași noapte, maiorul Manoliu contrafăcea un film, dup< 
ce, împreună cu colonelul Vlad, privise cu stupefacție planurih 
de detaliu ale calculatorului M.P., găsite pe pelicula dobândiți 
de spion.

Din acel moment, ruta lui Ahmed Weiss fusese următoarea
: București-Constanța-Mamaia-București-Caracsl-Sibiu-Dej - Lugo 

Pînă la Sibiu, nici un element nu venise în sprijinul ideii colonelu 
lui. și se părea că vor trebui să aștepte întoarcerea pretinsului con 
trahandist de ceasuri pentru a se încheia acțiunea. Pînă la Sibiu.

(Va urma)
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IN VIATA DE 
ORGANIZAȚIE

LA EXIGENTELE
CONSTRUCTORILOR
RĂSPUNSURI EXIGENTE
• TREPTELE DINAMICII : 4-40-400. • PREMIERE PE SCHELELE 
ȘANTIERELOR : TERASIT, PLACI FIBRO-BETON, FAȚADE PRE
FABRICATE. • 200 DE TINERI LA ȘCOALA AFIRMĂRII. • O 

INVENȚIE DETERMINĂ ALTA INVENȚIE.

• Constructorilor care urcă și 
coboară în fiecare zi schelele 
cartierului bucureștean „Balta 
Albă" li s-a oferit nu demult c 
surpriză interesantă. întreprin
derea de prefabricate „Granitul" 
din Capitală le-a furnizat în 
„premieră" pe țară panouri de 
fațade complet finisate, interior 
și exterior, în culori diferite, cu 
tocurile geamurilor îngropate în 
beton, ei avînd singura grijă de 
a le monta cu atenție pentru a 
nu le „umbri" strălucirea. Este 
un element nou, un succes nota
bil în domeniul industrializării 
construcțiilor, a sporirii produc
tivității muncii pe șantiere și re
ducerii prețului de cost a lucră
rilor.

— Este cea mai nouă realizare 
a dumneavoastră ?

— Cea mai nouă dintre nou
tăți — precizează inginerul-șef 
al „Granitului" tovarășul Iulian 
Andone.

înțelegem, și fiecare pas prin 
vastele secții ale întreprinderii, 
aflate in continuă lărgire, confir
mă că aici s-au pus în ultimii 
ani bazele unui autentic „co

al materialelor mo
de construcție, bazele unui 

centru de livrare, de 
spre șantierele țării a 

din beton, de ti
purile și în sortimentele cele mai 
variate.

— începutul a fost modest, 
continuă inginerul-șef. Am por
nit în 1960 cu fabricarea cărămi- 

Njjfcr. a țiglei din beton și alte 
produse, în cîteva barăci 

H®cvizate. în 1965 realizam 
sortimente. Astăzi, prin

454 PROCEDĂM NOI ! UCENICII
colegii noștri mai tineri■ ■

S-ar putea spune multe lucruri 
despre viața și activitatea celor 
800 de tineri, membri ai organi
zației noastre U.T.C. Dar, amin
tind de efectivul numeric al co
lectivului ei, se impune preciza
rea că aproximativ jumătate o 
formează ucenicii. Tocmai des
pre acest fapt, aparent numai 
statistic, aș vrea să vorbesc deoa
rece el imprimă un anumit spe
cific activității noastre, datorită 
problemelor noi pe care trebuie 
să le înfruntăm și să le rezol
văm o dată cu apariția în rându
rile organizației a acestor ti
neri membri. Fenomenul arătat 
este de dată relativ recentă. De 
la bun început însă organizația 
s-a dovedit receptivă la nevoile 
acestora, la dificultățile inerente 
cărora trebuiau să le facă față 
ucenicii în procesul de integra
re a lor în muncă și în viața or- 

' ganizației U.T.C.. In acest sens, 
ceilalți membri ai organizației au 
arătat o grijă frățească față de 
ei, fără să ocolească problemele 
noi ivite. Mai ales că, aproape 
fiecare dintre ei, eu însumi, 
parcursesem o asemenea expe- 

i riență. Locul principal în aceas
tă preocupare l-au ocupat firesc 
pregătirea profesională, ridica
rea calificării, îndeplinirea sarci
nilor de producție. Avînd în ve
dere orearea unor condiții cît mai 
propice înfăptuirii scopului pe
care ni-1 propusesem, acela de
a-i ajuta pe ucenici, am inițiat o 
serie de acțiuni special adresate 

L. lor, care s-au adăugat formelor 
! de activitate profesională obiș

nuite pentru întreaga organiza
ție. Exemplul cel mai proemi- 

, nent, deși nu unicul, a fost ofe
rit de ciclurile tematice pe mese
rii. Ele au fost alcătuite și sus
ținute, la solicitarea expresă a 
organizației U.T.C., de tehnicie
nii noștri care au răspuns direct, 
la locul de muncă, întrebărilor 
ridicate de prezența ucenicilor în 
ansamblul activității uzinei. De 
asemenea, tot aici ar trebui re
ținute și concursurile pe meserii 
în care au fost antrenați, cu bu- 

I ne rezultate, în primul rînd ei, 
I ucenicii. Aș explica aici un lu- 
■ cru. Tot ceea ce organizația a 
I încercat să facă și a făcut deja 
I în sprijinul celor mai tineri mem- 
I bri ai săi, a fost condiționat de 
| punerea în practică a resurselor 
[ etice si educative proprii orga- 
f nizatiilor U.T.C., adică a unor 

investiții masive, dispunem de 
spații care ne-au permis să ne 
amplificăm activitatea pe toate 
planurile: realizăm peste 400 
sortimente de materiale de con
strucție.

Sîntem în atelierul materiale
lor de finisaj, locul unde huma 
și alte materiale învechite, de 
slabă rezistență și neas] 
primesc replica terasit- 
tencuieli, a plăcilor mozaicate, a 

aspectuoase, 
itului pentru

întreprinderea de prefabricate

„Granitul" - București

fibro-betonului și treptelor con- 
tratrepte mozaicate, realizări re
cente în acest domeniu, apre
ciate cu elogii de către construc
tori și beneficiari. Impulsionat 
de cererile tot mai insistente ale 
șantierelor, colectivul de aici, 
prin eforturi diurne, printr-o per
manentă specializare reușește să 
fabrice astfel de materiale pentru 
circa 30 000 de apartamente 
anual, la un înalt nivel calitativ.

— Ce vă preocupă în mod 
deosebit în această perioadă ?

— Reducerea prețului de cost 
pe tona de terasit, spune șeful 
atelierului. Este un material de 
finisaj al fațadelor de efect, du
rabil dar încă prea scump. Iefti
nirea Iui prin mai buna gospo
dărire a materiei prime, prin gă- 

de ajutor

colectivu-

relații de apropiere, 
frățesc, de înțelegere, instaurate 
între toți membrii 
lui. Dar nu numai atît. Situa
ția ucenicilor are o latură 
practică bine conturată de care 
trebuia în mod necesar să ți
nem seama. Ca orice început, 
și începutul acestora nu a fost 
și nu putea fi lipsit de anumite 
efecte nedorite. Printre aceste e- 
fecte, aș zice previzibile, consu
mul exagerat de scule, uzura 
crescîndă a mașinilor, rebuturile 
au pea mai mare greutate. Ele 
trebuiau să se afle în atenție fie 
și pentru faptul că desemnează 
unul din obiectivele noastre cen
trale la scara întregii organizații. 
N-aș vrea să se înțeleagă de aici 
că organizația ar fi acum împăț- 
țită în două : de o parte uceni
cii și de alta cei trecuți de vîrsta 
aceasta. Nu ! In repertoriul in
tervențiilor noastre, care sînt 
destinate, în cea mai mare par
te, sprijinirii producției, există un 
spațiu bine delimitat rezervat 
ucenicilor, prin faptul că am ur
mărit să se evidențieze și să se 
răspundă necesităților diferitelor 
categorii de tineri în raport de 
criteriul calificării, al vîrstei. De 
altfel este concludentă participa
rea ucenicilor la alte acțiuni în 
afara celor ce li se adresează 
special. Rezultatele obținute sînt 
cel mai bun argument. In ace
lași context concret al măsurilor 
luate de organizație pentru a ieși 
în întîmpinarea ucenicilor, s-au 
încetățenit dezbaterile pe locul 
de muncă dintre care cea intitu
lată „Față în față cu rebutul" 
este foarte apreciată pentru fe
lul în care se desfășoară. Astfel, 
cauzele care duc la piese rebu- 
tate se dezbat operativ, cu par
ticiparea tuturor tinerilor din 
grupa celor în cauză, a secre
tarului grupei U.T.C., a maistru
lui și a controlorului tehnic. 
Prezența acestor factori garan
tează utilitatea și eficiența ac
țiunii. Iar intenția noastră prin
cipală nu este, așa cum se în
tâmplă deseori, aceea de „a-i 
muștrului", de a-i critica sever și 
atît, cît mai ales de a le explica 
atent greșelile și de a-i îndruma 
ca să nu le mai repete. în felul 
acesta, cred eu, le cultivăm mult 
mai trainic sentimentele de dis
ciplină, dragostea pentru colectiv, 
față de avutul obștesc, respectul 
pentru tovarășii de muncă și or

sirea unor soluții tehnologice 
inai economicoase, ne-ar permite 
sporirea producției, livrarea unor 
cantități în plus către șantiere. 
Tocmai în această direcție ne 

‘ concentrăm eforturile.
într-un atelier vecin se execută 

prefabricate din beton armat, 
stâlpi, chesoane, grinzi pentru 
obiectivele industriale precum și 
panouri mari pentru locuințe. 
Acestea din urmă cunosc și ele 
o rapidă ascensiune în planul de 
producție al întreprinderii, ca ur
mare a utilizării lor pe o scară 
tot mai largă in construcția de 
locuințe. Durata de construcție 
a unui bloc cu patru nivele din 
panouri mari se reduce la jumă

tate față de o construcție simi
lară din prefabricate sau cără
midă. De la 300 metri cubi pa
nouri cît se produceau aici în 
urmă cu trei ani, s-a ajuns acum 
la o producție anuală de 1300 
metri cubi.

Băile spațiale cu cada și con
ductele montate, elementele de 
termoficare, prefabricatele pen
tru canalele subterane, bordurile 
pentru drumuri și dalele de tro
tuare, completează profilul în
treprinderii. Lăudabile eforturi 
se consumă și pe alte planuri. 
Avînd în vedere perspectivele 
sale de dezvoltare, intrarea în 
funcțiune a noii secții de pre
lucrare a marmurei, introdu
cerea unor utilaje și pro
cedee tehnologice noi, avan

ROMULUS LAL

ganizație. într-un cuvînt, totul 
are ca sens creșterea prestigiului 
organizației U.T.C., la care uce
nicii, ca membri ai organizației, 
să-și aducă contribuția.

Aceasta ar fi concluzia de ul
timă instanță a activității noas
tre. Nu există alt itinerariu în în
deplinirea ei decît printr-un e- 
fort, printr-o acțiune în măsură 
să răspundă sarcinilor ridicate de 
realitate, rezolvîndu-le. Căci, 
dacă fiecare se definește prin 
ceea ce face, atunci organizația 
noastră încearcă să se adapteze 
prin fapte unui asemenea prin
cipiu.

ION DRAGU
secretarul organizației U.T.C. 

de la F.M.U.A.B.

Uzinele „Automatica" din București. Radu Stancu, electrician 
în secția a 111-a, remarcat pentru rezultatele deosebite pe care le 

obține în producție.
Foto: O. PLEC AN

sate, a determinat conducerea a 
întreprinderii, cadrele tehnice să 
urmărească calificarea la un ni- " 
vei-vorespunzător și specializarea ■ 
a peste 200 de tineri dintre cei ■ 
care lucrează aici, asigurând ast- g 
fel forța de muncă bine pregă- 
tită pentru perioada următoare. * 

într-o permanentă activitate ® 
creatoare sînt angrenați specia- ■ 
liștii întreprinderii. Ei etalează B 
în vitrina industriei pentru ma- _ 
terialele de construcții cîteva ® 
realizări spectaculoase. •

— Despre ce este vorba ? ■
— în primul rind despre plâ- ■ 

cile fibro-beton, ne spune ingi- ■ 
netul Andone, realizate ca o so- B 
luție deosebit de economicoasă g 
cu scopul economisirii materia
lului lemnos. Ele se produc B 
printr-un amestec de beton cu ■ 
talaș și se folosesc ca podea B 
pentru parchet. La rindul ei, — 
ideea respectivă a dus la altă 
descoperire : o mașină pentru ® 
confecționarea acestor plăci. ■ 
concepută de către inginerul “ 
Gheorghe Pop și care urmează 
să se breveteze. Ar fi de aseme
nea locul să amintesc încă o in
venție. cea a unui grup de ingi
neri din întreprinderea noastră 
și din cadrul Direcției generale 
construcții-montaj, privând exe
cuția bolțarilor-scut (noutatea 
constă în tipul materialelor pre
fabricate curbe) care au adus 
economiei naționale beneficii în 
valoare de milioane de lei.

Realizările înfățișate constituie 
premisele succeselor pe care co
lectivul întreprinderii „Granitul" 
și le întrevede în continuare, în 
trimestrul IV al anului curent, 
în anii următorului cincinal. De 
altfel s-ar putea spune că aici, 
autodepășindu-se, oamenii au de
pășit timpul însuși: actualul 
plan cincinal a fost realizat încă 
la 20 aprilie 1970, produeîndu-se 
în afara prevederilor, prefabri
cate în valoare de 72 milioane 
lei.

Unul din uriașele blocuri metalice ale podului de peste Dunăre de la Giurgeni—Vadul Oii.

Pe la mijlocul lunii februarie, 
într-o după amiază geroasă în 
dreptul atelierului electric un 

g salariat al Fabricii „Refractara" 
din Alba Iulia. descoperea ea

rn davrul unui muncitor năclăit
■ într-o baltă de sînge. L-a iden- 

tificat imediat pe tînărul Petru
■ Doțiu in virstă de 27 de ani, e-
■ lectrician la secția I cuptoare 
_ rotative. După cîteva luni, la 3 
" iulie, sub presa hidraulică nr.
■ 4 era găsit în stare de incon

știență muncitorul Ion Sun-
■ zuiana în vîrstă de 25 de ani,
— electrician matrițer (secția Il-a 

atelierul amestec presare), care
■ fusese electrocutat. Transportat 
B la spital a decedat în mașina

Salvării. In aceeași perioadă
■ Ion Florea, muncitor formator
■ tot la secția a Il-a își pierdea 

la o altă presă trei degete ale
■ mîinii stingi. Exemplele ar
■ putea continua. In perioada
— ianuarie — august, la Fabrica 
“ „Refractara" din Alba Iulia,
■ s-au înregistrat 12 accidente de 
g muncă soldate cu decese, in-

validitate sau cu incapacitate
■ temporară de muncă. Aproape
■ că nu există lună în care vești 
_ de acest gen să nu-i zguduie
■ pe salariații fabricii, stîrnin-

ELEVII PARTICIPA CU ENTUZIASM
Fabrica de becuri „Steaua 
electrică"-Fieni. Aspect din 
stația de fotometrie unde se 
determină caracteristicile e- 
lectrice ți fotometrice ale 

becurilor.
LA LUCRĂRILE AGRICOLE

Cernavodă, Poarta Albă, Mur
fatlar, Nazarcea, Hîrșova, Agi
gea, perimetrul în care cei 5 000 
de elevi din județul Constanța 
își desfășoară activitatea în spri
jinul campaniei de toamnă. Uni
formele școlare sînt înlocuite cu 
salopete albastre. Tinerii, con- 
știenți de însemnătatea activită
ții ce o desfășoară, participă cu 
entuziasm la strinsul recoltei, în 
pofida vremii reci, a vîntului pu
ternic care bate dinspre litoral cu 
tot mai multă tărie, și... a lipsuri
lor organizatorice ale unor 
I.A.S.-uri, a prezenței destul de 
rarefiate pe ogoare a cadrelor 
didactice.

Ca un aspect general am re
marcat faptul că în numeroase 
cazuri elevii sînt repartizați de 
către conducerile I.A.S.-urilor la 
munci pretențioase sau nepotrivi
te, ceea ce face ca ei să nu-și 
poată valorifica întreaga capaci
tate de muncă. La I.A.S. Nazar
cea, de exemplu, au lucrat la 
cizelat ciorchini (operație deo
sebit de migăloasă, mult mai la 
îndemîna muncitorilor speciali
zați), iar la I.A.S. Nicolae Băl- 
cescu au fost repartizați la lucră
rile de scoatere a morcovilor din 
pămînt. In ambele cazuri norme
le nu erau îndeplinite. Interven
ția promptă a comitetului jude
țean U.T.C. a repus lucrurile pe 
făgaș normal; începînd de ieri 
de cînd desfășoară activități mai 
potrivite elevii Liceului nr. 1 
din Medgidia și liceului nr. 4 din 
Constanța își realizează și chiar 
depășesc norma zilnică. Atmos
fera destinsă" pigmentată cu glu
me și proiecte optimiste de vii
tor a revenit deși unii membri 
din conducerea unităților conti
nuă să rămînă încruntați. Fiin-

CUI APARȚINE VINA 
A CCIDENTĂRII ?

du-le în suflet spaima, înfrico
șarea. Accidentele se înmulțesc 
de la o lună Ia alta. în lunile 
iulie și august s-au înregistrat 
8 accidente de muncă, de două 
ori mai multe decît în cele 

anterioare. Toate a- 
se întîmplau concomi- 

im-

6 luni 
cestea 
tent cu consumarea unor 
portante fonduri bănești desti
nate protecției muncii : numai 
în primul semestru acestea 
se ridică la peste o jumătate de 
milion lei. Eficiența lor este 
însă neînsemnată de vreme ce 
accidentele apar și se înmul
țesc. Cauza o constituie indisci
plina în muncă a unor salariați, 
încălcarea normelor de tehnica 

♦♦♦dar unele conduceri ale I.A.S.
se arată mai puțin dispuse 

să asigure acestei participări 
un randament maxim

că la I.A.S. Nazarcea, pare-se 
venirea elevilor este considerată 
un „ghinion" iar la Nicolae Băl- 
cescu brigăzilor nu li s-au încre
dințat de la început operații de 
culegere a roșiilor pe motiv că 
„elevii sînt neatenți și calcă pe 
răsaduri". Ciudată opinie, con
trazisă de realitate. Am discutat 
cu conducătorii de unități de la 
Nazarcea, Murfatlar, care s-au 
arătat nemulțumiți de aportul e- 
levilor : „nu-și fac norma, mun
cesc fără tragere de inimă". îm
preună cu tov. Gheorghe Petcu, 
șeful sectorului de activități vo- 
luntar-patriotice al comitetului 
județean U.T.C. Constanța- am 
încercat o analiză mai atentă a 
situației. în vie i-am întîlnit pe 
elevii liceului nr. 2 printre care 
A. Melinte, N. Gîdei, E. Podă- 
rescu, A. Marin din clasele a 
IX-a și a X-a învîrtindu-se fără 
spor în jurul aracilor. Nici urmă 
de cadre didactice. Era ora 13 și 
profesorii I. Diaconescu și I. An- 
drițoiu dăduseră de peste un ceas

securității muncii nu numai de 
către muncitori, ci și de către 
maiștri, ingineri, adică de ca
drele cu munci de răspundere. 
Petru Doțiu a căzut de la înăl
țimea de 12 metri în timp ce 
voia să intre în atelier pe un 
geam (ușa era încuiată iar cheia 
o uitase înăuntru pe masă). E- 
vident, riscul și l-a asumat sin
gur, nimeni nu i-a cerut un a- 
semenea lucru, de aceea cazul 
său nici nu a fost înregistrat 
ca accident de muncă. Cîteva 
nedumeriri însă există. Cum a 
fost posibil să facă exerciții de 
echilibristică fără să-l obser
ve nimeni, fără să-1 oprească 
nimeni ? Răspunsul îl aflăm 
cercetînd componența schimbu
rilor. în schimbul de dimineață 
au lucrat trei electricieni și un • 
maistru, pe cînd după masă erau 
repartizați numai doi, deși sar
cinile de serviciu erau aceleași, 
în ziua respectivă însă, cel de 
al doilea electrician (Ion David) 
a fost învoit de către maistrul 
Vaier Măglan așa că Petru Do
țiu a rămas singur suplinind 
activitatea a doi, trei sau 
chiar patru oameni. Iată de ce 
argumentul maistrului că „P. D. 
s-ar fi putut deplasa la el aca
să pentru a-i cere a doua che- 

ni se pare neîntemeiat pen- 
-x -= agregatele

nu
re-

Și 
re- 
ce-

ie" i , 
tru că utilajele și 
în stare de funcționare 
puteau fi părăsite. Vina 
vine deci în egală măsură 
maistrului pentru că nu a 
partizat un alt om în locul 
lui învoit și nu a lăsat cheia 
la poarta fabricii așa cum ar fi 
fost firesc. De altfel această 
măsură s-a luat după produce
rea accidentului, dar ea ni se 
pare tardivă. în apropierea gea
mului de la care a căzut tînă- 
nul P. D. s-a găsit montată o 
scîndură care era folosită în 
același scop și cu alte ocazii 
dar nici un cadru de răspunde
re al fabricii nu s-a întrebat 
ce caută ea acolo, ce destinație 
are. Aprecieri similare se pot 
face și în cazul lui Ion Sunzu- 
iana. Efectuînd reparații presei 
hidraulice nr. 4 el a atins con
ductorul instalației de 220 volți 
de încălzire fiind electrocutat. 
Faptul a fost posibil pentru că : 
1) instalația electrică de încălzi-

bir cu fugiții lăsîndu-i singuri 
pe elevi. Curioasă atitudine care 
ar merita o analiză serioasă din 
partea conducerii liceului nr. 2, a 
Inspectoratului . școlar județean. 
Numai că lipsa lor (și, numin- 
du-i, am dat doar un singur e- 
xemplu), are efecte economice 
negative. Elevii rămași singuri la 
lucru — nu putem nota nici pre
zența vreunui cadru îndrumător 
din partea unității — nu-și rea
lizau norma. „Nu și-o îndeplinesc 
în mod obișnuit nu numai acum" 
— ni s-a replicat. Dar oare fap
tul că prezența lor nu este în
conjurată de nici o atenție este 
normal ? Elevele E. Sava și T. 
Dascălu ne-au mărturisit și lu
crul este valabil și pentru elevii 
de la liceele din Băneasa și Os
trov, că autobuzele care le aduc 
dimineața la lucru, sosesc cu cîte 
2—3 ore întârziere, timp pe care 
în Ioc să-l petreacă la lucru îl 
irosesc în curtea școlii. Dacă di
mineața munca începe la orele 
9—10 și la amiază cei ce trag 
chiulul sînt profesorii, ne între- 

re nu a fost scoasă în preala
bil, de sub tensiune, nu au fost 
montate plăci avertizatoare în 
timpul efectuării reparațiilor. 
Ion Stef, maistru lăcătuș matri- 
țer și Vasile Sătmăreanu, mais
tru lăcătuș mecanic au stat de
seori în preajma presei, au su
pravegheat unele lucrări de re
parație dar nu au luat măsuri 
de scoatere a instalației electri
ce de sub tensiune încâlcind 
astfel în mod grav normele de 
securitatea muncii. Ion, Sunzu- 
iana a căzut pur și simplu vic
tima indolenței lor. 2) Așa cum 
s-a constatat ulterior, instalația 
de încălzire prezintă mai mul
te înnădiri avînd izolația slabă 
și pe alocuri deteriorată. Acest 
lucru a fost observat de către 
Tontsch Herman și Oancea Ni
colae, electricieni, Ion Fischer, 
maistru și inginerul Iustin Ne
meș dar E>ici unul nu a interve
nit pentru a remedia defecțiu
nile. Drept care pentru faptele 
lor au fost sancționați cu amenzi 
între 500 și 1500 lei dcr banii 
nu pot răscumpăra viața unui 
om. Ca o trăsătură comună 
trebuie evidențiat faptul că ac
cidentele s-au petrecut în 
schimburile doi și trei. în 
schimbul I cînd lucrează majo
ritatea maiștrilor și inginerilor 
nu s-au înregistrat accidente 
ceea ce demonstrează că o 
bună asistență tehnică con
stituie un factor esențial în. 
preîntîmpinarea accidentelor. 
Inginerul Mircea Hațegan, di
rectorul fabricii, vorbea în> ace
eași ordine de idei despre ne
cesitatea îmbunătățirii instruc
tajelor făcute de maiștri și a 
întăririi controlului la toate e- 
șaloanele și locurile de muncă, 
în acțiunile de prevenire a ac
cidentelor o contribuție sub
stanțială trebuie să și-o aducă 
organizațiile U.T.C. care pot 
iniția acțiuni educative pentru 
cunoașterea N.T.S. și întărirea 
răspunderii fiecărui utecist la 
locul său de muncă. Altfel fon
durile alocate protecției muncii 
pot să fie cît de mari căci nu 
vor reuși să curme tragediile 
pe care Ie aduce un accident.

ALEX. BĂLGRĂDEAN

băm dacă principala vină pentru 
nerealizarea în unele locuri a 
normelor, revine elevilor ?!

A rezultat de altfel și în urma 
unui schimb de opinii avut la co
mitetul județean U.T.C. că In
spectoratul școlar județean nu a- 
cordă acestei acțiuni atenția cu
venită. Se pare că această im
portantă sarcină — a cărei înde
plinire în bune condiții este 
menită să sprijine operativ exi
gențele campaniei de toam
nă (față de care județul Con
stanța mai are obligații serioase) 
— este privită aici cu superfi
cialitate fiind urmărită doar scrip
tic. Nici măcar un singur cadru 
al Inspectoratului nu s-a depla
sat în teren, pe ogoare sau în vii 
pentru a controla munca elevilor, 
a-i îndruma, pentru a urmări cum 
își fac datoria cadrele didactice. 
Exemple care demonstrează că 
elevii își pot îndeplini normele, 
că sînt de un real ajutor în efec
tuarea lucrărilor agricole, sînt ne
numărate. La I.A.S. Cernavodă 
elevii liceelor nr. 1 și 2 din Med
gidia au cules singuri strugurii 
de pe o suprafață de 30 hec
tare ceea ce a creat posibilita
tea eliberării multor brațe de 
muncă specializate pentru lu
crările mai grele ale campa
niei. Mulțumită de aportul bri
găzilor de la Liceul nr. 3 din 
Constanța la strângerea legu
melor este și conducerea I.A.S. 
Agigea. Activitatea colegilor lui 
Ion Alexandru, Dimitrie Dogaru, 
Radu Cîndea, la depănușatul po
rumbului de pe mai mult de 50 
hectare este bine apreciată la 
I.A.S. Hîrșova. Și aceste exemple 
elocvente sînt majoritare.

ANDREI BÂRSAN
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Se știe că anul acesta I.A.T.C.- 
ul nu ne-a onorat cu o promo
ție de actori pe care directorii 
de teatre șă și-i revendice pinf 
la fanatism sau. dacă vreți, pină 
la folosirea ultimei influențe p< 
care ar-fi putut s-o arunce in 
balanță. Au fost doar cîteva 
cazuri izolate : un Liviu Rozorea 
care a ajuns la Naționalul din 
Cluj, un Vladimir Găitan, deja 
detașat la Teatrul de Comedie, 
după ce fusese repartizat la 
Teatrul ..Matei Millo" din Ti
mișoara. în șfîrșit, un Constan
tin Măru. pe care Teatrul Giu- 
lești nu l-a obținut încă, nici 
prin detașare, și pe care l-am 
intilnit acolo unde fusese re
partizat. la Teatrul ..Mihai Emi- 
neseu" din Botoșani pe care l-am 
interpelat.

— Ce repeți ?
— Nimic.
— Nu se poate !
— Se poate...
— Și ce o să joci în stagiunea 

asta ?
— Nu știu.
De fapt, era rîndul meu să 

nu mă mai mir, pentru că mei 
teatrul nu știe încă precis ce 
va juca în această stagiune. Pe 
scenă se repeta doar „Domnul 
Puntila și sluga sa Maty" de 
Bertolt Brecht, (regia C. Anatol, 
scenografia T. Ciupe), în care 
intraseră, ce-i drept, doi dintre 
cei cinci absolvenți repartizați 
anul acesta la Botoșani. Iulian 
Popescu (în Maty) și Ildico 
Iarcek (în Mulgătoarea).

Cel de al patrulea absolvent, 
Sorin Zavulovici, apărea îm
preună cu Ildico Iarcek în dis
tribuția piesei „O intîmplare cu 
haz" de Carlo Goldoni, aflată 
Intr-un stadiu de lucru inci-

finalitatea
CEmRII

Vîrsta culturii naționale se 
poate calcula, paradoxal, nu 
după aproximații de ani și de
cenii — criteriu ineficient și a- 
limentator de mărunte contro
verse — ci în funcție de cîțiva 
parametri, între care stadiul de 
elaborare a scrierilor-sinteză ni 
se pare a fi unul esențial în 
ceea ce privește sensul con- 
sțructival spiritului critic. Par
țial, ideea de a concepe atari 
lucrări a circulat încă de la în
ceputurile învățămîntului și 
presei în limba română : prac
tic, veacul trecut a lăsat doar 
cîteva titluri fundamentale, mă- 
surînd întinderea informației și 
gradul de comprehensiune la 
momentul dat. Alegerea noastră 
se oprește pentru perioada a- 
rpintită la Magnum Etimologi- 
cum — model sui-generis de 
interpretare a conceptului de 
sinteză : operă de homo ciber- 
neticus, dicționarul lui Hașdeu 
a fost abandonat la cuvîntul 
,.bărbat", spre regretul una
nim de a avea la îndemînă un 
asemenea instrument de lucru, 
dificil de continuat și finalizat 
pe temeiul acelorași coordonate 
metodologice de către generații 
de-a rîndul de lingviști.

Actul recompunerii spirituali
tății românești în evoluția și 
dimensiunile ei relevate de do
cumentele strînse cu inegalabil 
zel arhivistic de N. forga, îna
intea tuturor, aparține cu deo
sebire primei jumătăți a seco
lului al XX-lea, vremea sinte
zelor fiind propice istoriei, dar 
și domeniului vast al culturii, 
marcat de apariția Istoriei lite
raturii române dela origini 
pînă în prezent (1941) a lui 
G. Călinescu, punct de reper și 
exemplu de strălucită demon
strație a ceea ce — într-o ac
cepțiune curentă — intuim a fl 
sinteza.

Numind deoît aceste două o- 
pere monumentale, se înțelege 
că, între ele și între deceniile 
care au urmat ultimei, nu a e- 
xistat un hiatus, chiar dacă nu
meroasele realizări se așează în 
conul lor de umbră : evocarea 
vine să accentueze — mai este 
oare oportun ? — nevoia strin
gentă de sinteză, deziderat ex
primat în diverse ocazii, răs
punsurile recente la chestiona
rul privind _ motivația scrierii 
unei Istorii a literaturii con
temporane constituind o vie 
pledoarie pentru materializarea 
ideii.

Fără a îmbrățișa opinia acre
ditată de o parte dintre comen
tatorii fenomenelor spirituale, 
potrivit cărora singură sinteza 
— studiul de proporții — tra- 
tînd un subiect întins, poate 
oferi. Indicii reale asupra capa
cității unui cercetător sau al
tul și a descalifica a priori pe 
aceia care nu își argumentează 
talentul cu proba sintezei — 
se cuvine să apreciem, totuși, 
că lucrările fundamentale sînt 
așteptate, în primul rind, de la 
personalitățile de puternică 
originalitate.

Evident, ar fi o eroare să 
facem abstracție de efortul in
vestit astăzi în cercetare, cu 
aspirația mai mult sau mai pu
țin mărturisită a convertirii 
cercetării în sinteze j o listă 
deschisă de titluri confirmă la
tura pozitivă a lucrurilor. Ceea 
ce râmîne. încă, neînlăturat pe 
deplin este prezența unui a- 
nume viciu metodologic, care 
pornește de la soluționarea 
parțială a falsei dileme - 
„sinteza, umplerea unui gol în 
cultură sau flatarea ambițiilor 
de enciclopedism ale cititoru
lui ?“ ; în fond, o dispută ve
che și oțioasă referitoare la pri
matul caracterului de specia
litate sau de popularizare al 
lucrărilor operîndu-se. astfel - 
în. virtutea concepțiilor conser- 

despre public - o dis- 
• cț ■: artificială între citito- 
r inițiat și masa oamenilor 
p.-e- î- mod divers de

Ub aspect de loc de negli
jat — :! ridică rostul atribuit

I

NESIGURANȚĂ Șl INCERTITUDINI
PE SCENELE MOLDOVENE

pient, sub conducerea unui alt 
tînăr repartizat nu demult la 
Botoșani : regizorul Eugen Tra
ian Bordușanu. Nu mică mi-a 
fost mirarea aflind că nici el, 
singurul regizor angajat al tea
trului, nu știa ce va mai monta 
în această stagiune, In afara 
piesei lui Goldoni.

Sentimentul general de derută 
și nesiguranță din teatru este 
totuși firesc, atita timp cît nu a 
fost încă numit un nou director 
artistic. Nefirească este însă si
tuația în care un teatru își În
cepe stagiunea prin plecarea 
unui grup de tineri actori, in
clusiv fostul director al teatru
lui.

De repetat se mai repetau la 
Botoșani două reluări : „Tache, 
Ianche și Kadîr“ și ..D’ale car
navalului", In care fuseseră re-

sintezei-fragment. cînd normal 
se impune cercetarea integrală, 
rod al unei viziuni generale 
unitare și nu un simplu sum
mum de considerații asupra te- 

• ritoriilor înrudite, cum se pro
cedează îndeobște în colective 
eterogene. Natura lucrărilor — 
istorii, lexicoane, enciclopedii, 
monografii sau micromonografii 
etc. — nu trebuie să impie
teze asupra valorii gnoseologice 
intrinseci unor asemenea opere, 
ci, asociind totdeauna ideii de 
informație științifică pe aceea 
a virtuților stilistice implicite, 
orice sinteză are menirea să o- 
fe.-e o lectură captivantă și o 
invitație expresă la meditație, 

însemnat — în această ordi
ne de observații — este modul 
in care autorii înțeleg să reflec
te. diferențiat, în raport cu pon
derea și dificultatea subiectului, 
adevărata scară ierarhică a va
lorilor umane (personalități și 
fapte) ; procedînd altfel. prin 
substituirea criteriilor obiective 
cu opțiunile tranșant personale, 
se riscă a se da o imagine infi
delă, spre deruta și informa
rea eronată a lectorului român, 
dar ți străin (în Larousse, Emi- 
nescu beneficiază de vechiul 
truism : „Poet român.. Născut 
la Ipotești. Autorul Epigoni
lor" !)

Și, fiindcă în sinteză iden
tificăm unicatul — deși după 
teoria „operei deschise", același 
subiect poate suporta o infini
tate de puncte de vedere — re
fuzăm imixtiunea dilentatului 
într-un perimetru cultural exo
gen specializării sale atestate 
de contribuții concrete și pur 
personale. Este cazul, între al
tele, al autorilor de micro și 
monografii, de „biobibliografii* 
romanțate, „receptivi* prin de
tașare de principii la orice 
opere și autori, pe care ti îm
brățișează cu egală efuziune și 
spirit uniformizator. Nesesizați 
la timp, acești autori de pseudo- 
cercetărî vor fi autorii morali 
ai posibilei inflații de sinteze de 
mîine ; fiindcă el înșiși au re
fuzat, inițial, să-și definească 
termenii...

VICTOR BIBICIOIU
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în toate sectoarele, să organi
zeze în cît mai bune condiții ac
tivitatea unităților in care lu
crează. Indicațiile și recoman
dările secretarului general con
stituie. un mobilizator îndemn 
pentru cadrele didactice de a-și 
spori contribuția la analiza ști
ințifică a problemelor ce se re
feră la dezvoltarea economiei 
noastre naționale, in promova
rea continuă a cercetării știin
țifice în toate domeniile de ac
tivitate.

Porțile largi ale școlii superi
oare care se deschid azi lasă să 
pășească spre înaltele orizonturi 
ale pregătirii de specialitate un 
număr de 150 000 de studenți. 
Aceștia reprezintă un detașa
ment puternic, care, sub îndru
marea permanentă a mii de ca
dre didactice calificate și cu 
bogată experiență profesională, 
au menirea să cucerească cele 
mai ridicate culmi ale științei, 
pregătindu-se pentru munca 
practică, pentru activitatea crea
toare în procesul producției bu
nurilor materiale și spirituale 
necesare întregului popor.

In lumina documentelor de 
partid și de stat. învățămîntul 
superior s-a angajat și continuă 
să înainteze pe calea perfecțio
nării structurii sale și a forme
lor de activitate în care se în
făptuiește.

Stabilirea actualului nomen
clator de specialități, precum și 
planificarea necesarului de vii
toare cadre Cu pregătire superi
oară au în vedere coordonarea 
judicioasă a acțiunii de formare 
a specialiștilor cu necesitățile 
producției din perioada cînd ab
solvenții vor fi încadrați in 
muncă, precum și concordanța 
specialității fiecărui absolvent, cu 
cerințele locului de muncă.

Concomitent cu îmbunătățirea 

distribuiți Constantin Măru în 
Catindatul și Sorin Zavulovici 
în Nae Girimea — informațiile 
ni le-a oferit in lipsa directoru
lui artistic al teatrului, direc
torul adjunct, tovarășul Chițu. 
Tot de la dinsul deținem și in
formația semisecretă că toți cei 
cinci absolvenți repartizați la 
Botoșani (Constantin Măru, A- 
drian Vișan, Ildico Iarcek, Iu
lian Popescu și Sorin Zavulo
vici) ar urma să intre In „Due
tul" lui Andi Andrieș, pentru 
care se va găsi pină la urmă un 
regizor. Așa e acum la Botoșani: 
se fac distribuții pe piese, fără 
regizori și se fixează regizorii 
colaboratori, fără să se fixeze 
și piesele.

Cam acestea ar fi faptele. Și 
cam aceasta grija teatrului (și a 
organelor locale care răspund 
de soarta lui) pentru punerea 
In valoare a tinerilor actori re
partizați la Botoșani. Dar să nu 
exagerăm : distribuțiile trebuie 
urgent și oricum completate, 
așa incit dacă au plecat peste 
noapte vreo cinci actori și au 
venit alții, cei noi sosiți (cu cit 
entuziasm ! cu cîte speranțe I) 
se pot consola cu gîndul că vor 
mai intra peste noapte și in ce
lelalte două reluări ale teatru
lui . Inșir-te mărgărite" de Vi-> 
tor Eftimiu și „Comedie cu ol
teni-* de Gheorghe Vlad.

„Acuma nici așa. după ce ar 
vrea fiecare să joace, nu ne pu
tem lua", — spunea cineva dm 
Botoșani — „adică dacă e unu* 
care spune că vrea să plece dacă 
nu-i dăm un rol de nebun, a- 
-uma trebuie să jucăm toți ne
bunii ?! Probabil că nu. Din 
nefericire.

Pentru că. de fapt era vorba 
de un necostisitor, dar foarte 
îndrăzneț proiect al lui Constan
tin Măru. pe care talentatul ac
tor ni-1 mărturisise cu puțin 
timp înainte : „Jurnalul unui 
nebun*, într-un spectacol de 
autor, pe care dorea să-I reali
zeze pe scena teatrului din Bo
toșani. Dar nici așa. după ce-ar 
vrea fiecare să joace, nu ne 
putem lua !

★
Teatrul Tineretului din Pia

tra Neamț. Unde, dacă nu aici, 
actorii tineri să se simtă la ei 
acasă ? Unde, dacă nu aici să 
găsească regizorii și repertoriul 
care să-i lanseze, care să atragă 
asupra lor privirile criticilor din 
București și din întreaga țară, 
recompenându-le efortul tur
neelor prin toate colțurile țării, 
in lipsa publicului de la sediu ?

Ca în fiecare an. de la Piatra 
Neamț au plecat cîțiva actori 

Sala de lectură a Bibliotecii Centrale Universitare din Iași

nomenclatorului de specialități, 
s-a stabilit în mod diferențiat și 
durata studiilor superioare. In 
felul acesta, s-a înlăturat uni
formitatea accentuată care dăi
nuia în trecut, urmărindu-se, în 
general, ca durata de școlarizare 
să fie în corelațig cu volumul 
de cunoștințe ce trebuie acumu
lat. cu elemente ale tradiției în- 
vățămintului superior din țara 
noastră și cu realizarea unei e- 
conomicități sporite a învăță
mîntului universitar. Soluțiile 
preconizate în această direcție 
corespund in mare măsură pro
blemelor social-economice și 

ÎNVĂȚĂMÎNTUL
spirituale pe care le ridică cons
trucția socialistă în țara noas
tră.

Trăsăturile generale ale științei 
și tehnicii contemporane și ten
dințele lor de dezvoltare, legarea 
tot mai strînsă a învățămîntului 
superior de cerințele construcției 
socialiste, fac necesară îmbună
tățirea continuă a conținutului în- 
vătămîntului. Pentru realizarea 
acestei sarcini s-au adus sub
stanțiale îmbunătățiri planurilor 
și programelor de învățămînt. 
Printre acestea sînt de amintit : 
creșterea ponderii pregătirii ști
ințifice fundamentale prin alo
carea unui număr sporit de ore 
disciplinelor de bază ; moderni
zarea planurilor de învățămînt 
prin introducerea unor discipline 
noi de actualitate și de perspec
tivă : ordonarea într-o succesiu
ne cît mai rațională a discipline- 

buni și lucrul acesta se simte. 
Se simte și în realizarea spec
tacolului „Năpasta" de I. L. Ca- 
ragiale, cu care tînărul absol
vent Alexa Visarion își dă exa
menul de stat la regie și cu 
care teatrul și-a deschis recent 
noua stagiune.

Bine gîndită regizoral, dispu- 
nînd de o idee de spectacol no
vatoare și sigură in liniile ei di
rectoare, reprezentația suferă 
datorită carențelor interpretării 
actoricești, forța dramatică ne
cesară marilor- partituri ale pie
sei neputînd fi înlocuită prin 
cîteva stridente și nici printr-o 
artificios de falsă interiorizare. 
Observația vizează pe toți !n- 
terpreții spectacolului. Mitică 
Popescu — Ion. Marta Savciuc 
— Anca. Constantin Cojocaru — 
Gheorghe și, mai ales, pe un alt 
tînăr absolvent. Adrian Vișan. 
cu atît mai mult, cu cît acesta 
fusese adus in reprezentație d« 
la Teatrul „Mfhai Emineseu" din 
Botoșani.

Să revenim Insă la ceilalți ti
neri actori sosiți in această sta
giune la Piatra Neamț : Olga 
Bucătaru. Sibylla Oarcea și Con
stantin Muscă repetă deocam
dată cîteva roluri episodice, in 
..Haran Alb*, dramatizare de 
Zoe Anghel Stanca, semnatară 
și a regiei viitorului spectacol. 
Gelu Apostol de-abia a venit.

Pe toți patru îi așteaptă re
luările și. bineînțeles, cu toții 
îsi doresc roluri. I-am întrebat, 
deci, ce vor juca in această 
s’agiune. Am nrimit un singur 
răspuns. Nu știu. L-am întrebat 
atunci pe unul din veteranii 
teatrului. Mitică Popescu. Ace
lași răspuns. De la directorul 
teatrului. Eduard Covali. am pri
mit evident același răspuns. A- 
tenuat ce-i drept prin enume
rarea cîtorva promisiuni de co
laborări regizorale, dintre care 
nu lipsea aceea a unui alt tî
năr absolvent. Constantin Ma
rinescu. și nici aceea a profe
sorului lor. Radu Penciulescu. 
Dominantă Insă, această impre
sie de nesiguranță, de neliniște, 
de teamă pentru ceea ce s-ar 
putea să nu mai însemne la 
un moment dat. Teatml Tine
retului din Piatra Neamț. Or, 
tocmai acest lucru trebuie pre- 
întimpina*. iar repertoriul aces
tei stagiuni credem sincer că ar 
putea fi îmbunătățit cu titluri 
care să-i ofere teatrului o mii 
largă sferă de interes atît din 
partea publicului său, cit și a 
criticii.

★
La Bacău, un nou absolvent al 

•ecției de scenografie. Victor 

lor de studiu, avîndu-se în ve
dere atît criteriile conținutului 
științific cit și a metodicii peda
gogice 1 comasarea cursurilor de 
amploare redusă, desprinse ca 
discipline de sine stătătoare din 
disciplinele de bază ; introduce
rea de cursuri la alegere, ca 
modalitate de inițiere în diverse 
specialități, pentru care nu se 
pot constitui secții de profil; pre
vederea în planurile de învăță
mânt a unor cursuri facultative, 
cu recomandarea de a fi încre
dințate celor mai competente ca
dre didactice.

Intre documentele care concre

tizează conținutul învățămîntului, 
programele reprezintă elementul 
cel mai mobil, întrucît ele tre
buie să oglindească permanent 
noile cuceriri ale științei și teh
nicii. schimbările pe plan social, 
înfruntarea de opinii, să reflecte 
legătura dintre știință, tehnică, 
producție și cultură. Ca atare, 
programele se supun periodic 
dezbaterii în catedre, consilii 
profesorale, comisii de specialiști, 
pentru a fi continuu îmbunătățite 
și modernizate.

Alături de instruirea tinerei ge
nerații in diferitele domenii ale 
științei, pentru pregătirea viito
rilor specialiști cu calificare su
perioară. de o deosebită impor
tanță este înarmarea acestora cu 
învățătura ' marxist-lenfnistă. 
lărgirea continuă a orizontului 
lor filozofic în spiritul concep
ției clasei muncitoare despre 

Țapu. este prezent încă de la 
deschiderea stagiunii cu o mi- 
croexpozjție personală în holul 
teatrului, mărturisind de data 
aceasta grija și înțelegerea cu 
care a fost primit. Singura ab
solventă pe care teatrul se pare 
că a reușit s-o obțină, Doina 
Pavel, a intrat în premiera 
„Mielul turbat" de Aurel Ba- 
ranga (regia I. Gh. Rusu) cu 
care teatrul și-a deschis recent 
stagiunea.

Evenimentul acestui început 
de stagiune II constituie Insă 
spectacolul de poezie pe care tî- 
nărul Sorin Postelnicu a reușit 
să-l aducă in fața publicului 
după un an de muncă : Bacovia 
redat spectacolului, poezia re
dată scenei, fără emfază, fără 
artificii teatrale, fără retorism, 
dar și fără pseudo-simplitate. 
Structurind Intr-un scenariu 
propriu laitmotivele citadine ale 
poeziei bacoviene. recitalul său 
„Clavirele pllng In oraș" este 
un «xemplu de prezență spec
taculară. autentică a poeziei pe 
scenă, in care putinele naivități 
de regie pot fi trecute ușor cu 
vederea, cîștigați fiind de sin
ceritatea totală cu care actorul 
îsi depășește condiția sa. accep- 
tînd-o pe aceea a poetului.

Din punctul nostru de vedere, 
succesul recitalului susținut de 
Sorin Postelnicu are insă și altă 
semnificație. El demons’rează că 
perseverența, că indiriirea acto
rului cu sine însuși este singura 
în stare să-1 aducă la succes și 
să-1 ferească de descurajarea 
care-i poa’e pindi începuturile 
Singura care nu-i lasă aripile 
cu care-și pornește zborul, să-i 
împiedice mersul pe punte, 
atît de necesar și inevitabil u- 
neori în meseria pe care și-a 
ales-o.

Cu atît mai mult cu cît un 
debut poate fi neconcludent. 
Chiar o stagiune poate să în
semne o nereușită de care nu 
întotdeauna e vinovat actorul. 
Pentru că e! trebuie să fie dis
tribuit. trebuie să fie încercat 
într-o gamă cît mai variată de 
roluri și trebuie să aibă pentru 
aceasta nu numai un repertoriu 
care să-1 poa'ă pune în valoare, 
ci si un regizor care să știe s-o 
facă.

Iată de ce felul în care au 
fost primiți și anul acesta ac
torii in unele teatre, nu numai 
din Moldova, ci din întreaga 
țară, mi se pare încă o dure-oa- 
să carență a vieții noastre tea
trale.

VICTOR PARHON

natură și societate, ridicarea 
permanentă a mvelului lot po
litic și ideologic.

Aplicarea sistemului îmbună
tățit de predare a științelor so
ciale stabilește o mai bună suc
cesiune și eșalonare a discipline
lor de marxism-leninism, creind 
posibilitatea studierii lor unitare, 
precum și realizarea unei diver
sificări in raport cu cerințele 
specifice ce decurg din profilul 
fiecărei instituții de învățămint 
superior și facultăți. S-a urmărit 
orientarea programelor de curs, 
in spiritul directivelor celui de 
al X-lea Congres al partidului, 

spre abordarea și explicarea pro
ceselor economice, sociale, politi
ce și ideologice ale vieții con
temporane, precum și cunoaște
rea importantelor prefaceri rea
lizate in țara noastră.

O contribuție însemnată în 
pregătirea pe profile înguste o 
are invătămintul postuniversi
tar. Ir* viitorul an de învățămînt 
se are în vedere extinderea aces
tei forme de perfecționare la un 
număr sporit de specialități. Po
trivit necesităților dezvoltării so
cietății noastre și in concordan
ță cu experiența și tendințele de 
dezvoltare ale acestui învățămint 
pe plan mondial, se va pune ac
centul pe acele specialități care 
prezintă importanță imediată 
pentru economie și cultură (cal
culatoare electronice și progra
mare, mașini-unelte cu comandă

> '

Ultimele zile imorite pe platoul Bucegilor.

SE MAI PRIVIND
tNTtMPLA: pădurea,
SĂ NU OBSERVI COPACII

Prima săptămînă de școală 
reflectă, de regulă, foarte fidel 
eficiența măsurilor întreprinse 
de inspectoratele școlare pentru 
asigurarea deschiderii în bune 
condițiuni a anului școlar.

Faptul că în aceste zile a- 
fluența de public, de solicitarăți, 
de directori preocupați să re
zolve „ultimele retușuri* — lip
sește din birourile Inspectoratu
lui școlar al județului Mureș, 
ne îndreptățesc să credem în 
eficiența măsurilor pregătitoa
re. Lucrul ne este confirmat și 
de tovarășul Iona Titea, inspec
torul general:

„Deschiderea în bune condi
țiuni a anului școlar 1970/1971 
— vizînd cele mai actuale sar
cini ale școlii din județul nostru, 
a fost asigurată prin măsuri 
de perspectivă, pe etape, ca și 
prin măsuri operative și de în
drumare*.

Intr-adevăr, o privire de 
perspectivă asupra necesităților 
didactice și gospodărești ale 
școlilor, eșalonarea judicioasă, 
pe etape a pregătirilor in acest 
sens a permis Inspectoratului 
școlar județean Mureș să asi
gure Ia 15 septembrie deschi
derea școlilor în localuri bine 
amenajate, proasnăt zugrăvite, 
să pună la dispoziția elevilor 64 
de noi săli de clasâ și. prin folo
sirea fondului de investiții în 
valoare de 6.400.000 lei, să asi
gure baza materială necesară 
învățămîntului. Se pare însă că 
pe undeva, privirea de perspec
tivă a inspectoratului județean 
a fost umbrită. Din care cau
ză. chiar dacă culoarele sediului 
său nu sînt acum pline de so- 
licitanți. nu înseamnă că toate 
problemele au fost perfect re
zolvate.

In orașul Tîrgu Mureș, s-a 
ridicat anul acesta o mare con
strucție școlară. în valoare de 
4 milioane de lei, destinată Li
ceului industrial de construcții 
de mașini. O clădire modernă, 
cu 15 săli de clasă. laboratoare, 
săli de lectură și de practică, 
bibliotecă. Neconsiderîndu-se 
de la început beneficiarul lu
crării, Inspectoratul școlar ju
dețean a lăsat Direcției tehnice 
din Consiliul popular jntreaga 
răspundere, mulțumindu-se să 
sesizeze doar neajunsurile cu 
privire la ritmul necorespunză
tor al lucrărilor. Ritmul a fost 
impulsionat, școala dată la timp 
în folosință dar... apa nu curge, 
în laboratoare gazul nu func
ționează și beneficiarul real — 
Inspectoratul școlar — nici mă
car nu a fost invitat la recep- 
ționarea lucrării. Că însăși Co
mitetul executiv al Consiliului 
popular al județului se preocu
pă azi de remedierea situației 
este un adevăr.

I
I
I
I
I

numerică, ergonomie, sociologul 

industrială, etc.).
Eficiența eforturilor pe care 

întregul nostru popor le depune 
pentru continua dezvoltare a in- 
vățămintului se concretizează în 
activitatea pe care viitorii absol
venți o vor desfășura la locurile 
de muncă repartizate. De aceea, 
problema repartizării judicioase 
a forței de muncă constituie o 
preocupare importantă a parti
dului și statului nostru. Pe acea
stă linie au fost adoptate de cu- 
rind importante dispoziții legale 
prin care s-a reglementat reDar- 
tizarea absolvenților instituțiilor 
de învățămint superior. Prin 
noua reglementare se realizează 
o mai atentă îmbinare a cerințe
lor economiei și culturii națio
nale cu calitatea pregătirii și in
teresul personal al fiecărui ab
solvent. Este necesar ca viitorii 
absolvenți, și întreaga noastră 
studențime. să înțeleagă însem
nătatea măsurilor întreprinse și 
spiritul lor de echitate socială, 
fiind gata să răspundă încrede
rii acordate prin prezentarea la 
acele locuri de muncă unde ne
cesitățile dezvoltării multilate
rale a patriei, ale înfloririi socie
tății socialiste, o impun.

La începutul acestui an univer
sitar există întrunite toate pre
misele pentru a conchide că slu
jitorii învățămîntului superior și 
întreaga studențime au posibili
tatea de a desfășura o activitate 
rodnică, pe măsura imoortante- 
lor sarcini care le stau în față.

Ne exprimăm încrederea că 
toți cei angrenați în această no
bilă activitate, plină de imnor- 
tanță pentru mersul nostru îna
inte. își vor multinlica eforturile 
ca școala superioară să realizeze 
înalta sa menire în servirea po
porului muncitor. Cu aceste gîn- 
duri, urăm cadrelor didactice și 
întregii studentim* succes deplin 
în noul an universitar.

I
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Dar măsurile „operative" 
sînt încă la ștadiul stabilirii 
competențelor și „căutării" Su
mei necesare instalării unui 
hidrofor, în timp ce școala 
este deja populată de 900 de 
elevi

Unele fisuri ale spiritului de 
prevedere se manifestă și în 
problema școlarizării. La o săp- 
tămînă după deschiderea cursu
rilor structura definitivă a unor 
școli nu este încă stabilită. In 
județ s-a planificat funcționa
rea în anul școlar 1970/1971 a 
unui număr de 128 de clase a
IX- a față de 85 cite au func
ționat în anul trecut. în raport 
cu aceste prevederi, în comu
nele Sîngiorgiu de Pădure, Or
ga, Gornești, Petelea, Vînâtori, 
Acățari. Ideeiu, majoritatea ab
solvenților clasei a VIII-a reu
șind la concursurile de admi
tere la diverse alte forme de 
învățămint, sau din cauza im
posibilității de școlarizare a 
elevilor din satele izolate și 
depărtate ne școala de 10 ani, 
nu s-au realizat clasele a IX-a 
planificate. In comuna Ernei, 
de pildă, clasele a IX-a și a
X- a funcționează cu cîte 8 elevi. 
Directorul școlii speră să obți-

La Inspectoratul școlar 
al județului Mureș, 
după o săptămînă 

de școală

nă o aprobare specială pentru 
a putea funcționa cu efectivul 
de elevi redus. Tot acum, după 
deschiderea anului școlar apare 
posibilitatea înființării clasei a 
IX-a în aproximativ alte 10 co
mune din județ.

Am relevat această situa
ție nu pentru că reușita la 
examenele de admiteri a ele
vilor claselor a VIII-a n-ar fi 
un factor real de incalculabili- 
tate, dar acolo unde și în anul 
școlar precedent clasele a IX-a 
au' funcționat pe baza unor a- 
probări speciale, cu un efectiv 
redus la 12—13 elevi, situația 
ar fi trebuit, credem, să con
stituie obiectul unei analize mai 
temeinice menite să înlăture 
provizoratul. In fața unei situa
ții penibile și incerte s-au tre
zit și cei 18 elev; care au reu- 
șit la concursul de admitere 
organizat la liceul din comuna 
Band. Fiind sub numărul ne
cesar înființării unei clase a 
IX-a s-au încercat unele mă
suri de asigurare a școlarizării 
lor dar... IRTA a avut cuvîntul 
hotărîtor : nefiind dispusă să-și 
modifice traseul sau să asigure 
mersul autobuzelor Spre comu
nă elevilor nu le-a rămas altă 
alternativă decît să renunțe la 
liceu si să urmeze clasa a IX-a 
a școlii generale. în rezolvarea 
judicioasă și normală a acestei 
situații ca și în cea privind în
scrierea in clasa a IX-a a șco
lii generale a elevilor din co
mune izolate un mare impedi
ment îl constituie și faptul că 
nici pină acum. Ministerul în
vățămîntului nu a comunicat 
volumul burselor școlare repar
tizate județului. Dar, o mai mare 
atenție a directorilor de școli, 
o muncă măi susținută de evi
dență a elevilor, de cunoaștere

Manifestare dedicată celui 
de-al V-lea Concurs și Festival internațional 

„George Enescu"
în cadrul Universității popu

lare bucureștene, miercuri du- 
pă-amiază a avut loc la sala 
Dalles o manifestare dedicată 
celui de-al V-lea Concurs ?i 
Festival international „George 
Enescu".

Muzicologul Silviăn Geor
gescu a relevat importanta a- 
cestei prestigioase sărbători 
muzicale, care omagiază nu
mele lui George Enescu și ,a. 

a aspirațiilor și capacității lor 
ar fi putut înlătura bună par
te din „neprevăzut".

Tratarea oarecum „relaxată* 
a problemelor de evidență șco
lară a dus și la faptul că. la 
mai bine de o săptâmînă de la 
deschiderea cursurilor, în mu
nicipiul Tîrgu Mureș, sînt ne- 
acoperite 7 posturi de învăță
tori ; unele chiar la clasele I. 
Motivul cu care se încearcă 
justificări sînt dările în folo
sință a unor construcții noi 
din oraș. Oamenii se mută ce-i 
drept în case noi, dar la înscrie
rea în școală. în perioada 1—15 
septembrie, fiecare familie știa 
unde va locui în lunile imediat 
următoare. Recensămintul șr 
lar-obligatoriu de efectuat ■ 
la 10 septembrie — ar fi 
înlătura sau măcar reduc 
meric asemenea situații 
declanșează un întreg Iar., 
perturbări, atrăgînd după si i 
o mare fluctuație de cadre di
dactice

Găsind în toate Școlile pr.r 
care am trecut teancuri de ma
nuale, ne-am întrebat dacă ac
țiunii de difuzare a manuale’.'* 
i s-a asigurat ritmicitatea 
respur.zătoare. In ceea ce 
vește județul, ne-ârn înCre 
țat. difuzarea manualelor 
desfășurat ritmic. Dar de 
acțiune care în mod norm 
trebui să se încheie la 16 
tembrie se prelungește 
peste data deschiderii 
școlar ? în județ lipsesc î 
titluri de manuale, ne c 
vor primi, dar după acț. 
de recartare, care urmează -. 
se termine abia la 1 octombrie. 
Deci, elevii care nu au prim'.’ 
manuale le vor aștepta mai 
bine de două săptamîni.

Perioada de început a anului 
școlar aduce cu sine organizarea 
celor două săptămini de practică 
a elevilor de liceu. Pregătirea 
fronturilor de lucru, stabilirea 
cadrelor didactice care vor în
soți elevii, organizarea șantiere
lor, controlul disciplinei în mun
că sînt sarcini împărțite între 
inspectorat, școală și organiza
ția U.T.C. Și dacă vizitînd șan
tierele municipiului Tg. Mureș 
am gârit prezenți organizatorii 
U.T.C. — de la activul comite
tului județean, pînă la comite
tele U.T.C. din școli — nu ace
lași lucru îl putem spune des
pre cadrele didactice. Bunăoa
ră. la lucrările de consolidare 
a digului de pe Mureș, absenți 
în masă au fost profesorii de 
la Liceul „Unirea". De altfel, 
pe șantier nici front de lucru 
asigurat elevilor nu exista. Tre
buiau să fie prezenți profesori’ 
Lazăr Emilia. Otvos Ludovic, 
Rîșnoveanu Kalman împreună 
cu încă 4 colegi. Am relevat a- 
cest aspect pentru că asigura
rea unei discipline ferme — atî 
a elevilor cît și cadrelor didăr 
tice — este o problemă major 
al cărei control nu trebuie să-i 
scape inspectoratului școlar.

Cu toate deficiențele semna
late, debutul anului școlar a 
fOst asigurat de către Inspec
toratul școlar al județului Mu
reș în bune condițiuni. fără 
doar și poate, în comparație 
cu alți ani, în mult mâi bune 
condițiuni. Totuși un studiu 
mai atent al tuturor fațetele 
pe care le îmbracă actul des 
chiderii unui nou an școlar ar 
fi condus la prevenirea defi
ciențelor semnalate.

VERONICA BfRLADEANU

împărtășit impresii de la edi
ția de cunnd încheiată.

Asistența a ascultat înre
gistrat pe bandă de magneto
fon, un program cu lucrări in
terpretate de laur ea ți ai celui 
de-al V-lea Concurs interna
tional „George Enescu".

In încheiere a fost prezentat 
filmul „Mari interprefi ai lu
mii la București".

(Ager pre.)I
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500 de ani de la nașterea 
lui Gheorghe Doja

Cu prilejul aniversării a 500 de 
ani de la nașterea lui Gheorghe 
Doja, conducătorul răscoalei ță
rănești din 1514' la Teatrul 
U.G.S.R. din Capitală a avut loc 
o adunare comemorativă organi
zată de Academia de științe so
ciale și politice și Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialis
tă România.

La adunare au luat parte Janos 
Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al G.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Miron Constantinescu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, acad. Ștefan Pe- 
terfi, președintele Consiliului oa
menilor munoii de naționalitate 
maghiară, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Mir
cea Malița. ministrul învățămîn- 
tului, Șerban Țițeica, vicepreșe
dinte al Academiei Republicii So
cialiste România. Anton Breiten- 
hofer. vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii de națio
nalitate germană, Iosif Walter, 
secretar al C.C. al U.T.C., Dan 
Marțian, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
membri ai Comitetului Central al

P.C.R., academicieni, cadre di
dactice universitare, oameni de 
știință, artă și cultură, militari, 
reprezentanți ai colectivelor ma
rilor întreprinderi ale Capitalei, 
alți oameni ai muncii.

Adunarea a fost deschisă de 
Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Academiei de științe sociale și 
politice

Despre figura lui Gheorghe 
Doja și războiul țărănesc din 1514

a vorbit prof. univ. Miron Con
stantinescu.

A vorbit apoi acad. Ștefan Pe- 
terfi.

După adunarea comemorativă 
a fost prezentat filmul artistic 
„Sentința", producție comună 
a cinematografiilor română, ma
ghiară și cehoslovacă, a cărui ac
țiune se petrece în perioada lup
tei antifeudale conduse de 
Gheorghe Doja.

(Agerpres)

Condoleanțe
la Ambasada R.A.U.

In legătură cu încetarea din 
viață a președintelui Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, miercuri, la ambasada 
R.A.U., membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, delegații de oameni ai 
muncii din mari întreprinderi și 
instituții, profesori și etudenți 
bucureșteni au continuat să pre
zinte condoleanțe însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al Repu-

blicii Arabe Unite, Ibrahim 
Yossri.

A’i exprimat, de asemenea, 
con. leanțe șefi de misiuni di
plomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

După ce au păstrat un mo
ment de reculegere in fața por
tretului îndoliat al iui Gama! 
Abdel Nasser, au semnat in 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Primiri la Consiliul 
de Miniștri

PRIM-VICEPREȘEDINTELE 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, a primit, miercuri la a- 
miază pe vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, președintele 
Comisiei de Planificare, Stani
slaw Majewski, care se află în 
vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat

într-o atmosferă cordială, au 
participat Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, și Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul R.P. Polo
ne la București.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme aie dezvoltării și 
diversificării schimburilor, ale 
cooperării bilaterale.

A POPORULUI CHINEZ
★ ★

VICEPREȘEDINTELE Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Ra
dulescu. a primit miercuri la 
amiază pe președintele Băncii 
pentru agricultură și economia 
alimentară a R.D. Germane, 
Giinther Schmidt, aflat într-o 
vizită de documentare in țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas-

*

că, a participat Ion Rușinaru, 
președintele Băncii Agricole.

Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale activității des
fășurate de băncile agricole din 
cele două țări în sprijinul dez
voltării producției agricole.

în cursul aceleiași zile, oaspe
tele a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Primire la tovarășul 

Ion Iliescu
Ion Iliescu, prim-secretar 

al Comitetului Central a! U- 
niunii Tineretului Comunist, 
ministrul pentru problemele 
tineretului, a primit miercuri 
delegația Tineretului Mun
citor Socialist German — 
S.D.AJ. — din Republica 
Federală a Germaniei, con
dusă de Wolfgang Gehrke, 
vicepreședinte al S.D.A.J., 
care ne vizitează țara.

Cu acest prilej, s-a făcut

un larg schimb de opinii pri
vind preocupările actuale ale 
celor două organizații, dez
voltarea în viitor a relațiilor 
dintre ele. precum și unele 
aspecte ale mișcării interna
ționale de tineret.

La primire, au participat 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
activiști ai C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

O zi bună pentru fotbalul românesc

Acești băieți Șl TOTUȘI, STEAUA

minunați de Ia U.T.A.
AR.AD aria tewton de la tri-
F. :atn.

Lie

fl

K-* a

S-A CALIFICAT...
FÂNUȘ NEAGU

■ 
r

L'-ZT. crescu la Rotter- 
TA. s-a calificat in turul 

— psri-Jei pe rare o sus- 
ZÂmp.oânc de duo, 

.na echipe: oladeze Fe- 
ani de zile sta- 

pe firmamentul 
*. al popularității și cele- 

campioană a Europei și 
interconti- 
calificare, 

luptă fan- 
dusă cu 

îm- 
puterr»ice

■<iS -ă

ritata dîntr-o 
t;:â. eouizantă, 
■ -es de către U. T. A.

_ :rr.v» celei mai 
de fotbal din lume, este 

' d-.n cele mai mari perfor- 
' trar.țe dobindită de vreo echipă 
, ta -storia fotbalului românesc.

Acest lucru trebuie reținut și 
rur.-.-.a* pentru proporțiile suc
cesului și semnificațiile lui. Pen- 

I - i acești băieți minunați de 
r -a U T A. n-au realizat, printr-o 
l.-ptă eroică și abnegație exem- 
p.ară, numai calificarea ; ei au 
acuș prin surpriza de proporții 
ctr.semnată la această oră pe 
V-a-e meridianele lumii, servicii 
reale fotbalului românesc, miș
cării sportive din țara noastră. 
Din acest moment în datele de 
rigoare și de marcă ale oricărui 
om care se interesează, care 
trăiește prin și pentru fotbal, 
există, se impune o nouă denu
mire. o nouă noțiune — 
U. r. Arad. Nimeni, comentatori 
ți specialiști nu vor mai putea 
face abstracție de ea. Și cît de 
frumos șe proiectează această 
tzblndă pe fondul comportării 
bune a echipei noastre naționale 
în Mexic ! Faptul este cu atât 
mai su-prinzător și impresio
nant. cu dt vine ca un răspuns, 
sau poate ca un dar generos, ori 
ca un argument implacabil îm
potriva scepticilor ce nu odată 
au subestimat echipa arădană și 
i-au atribuit calificative nepo
trivite. Deci „miracolul" în care 
antrenorul Happel nu credea cu 
24 de ore înainte, s-a produs. 

’ Ce băieți minunați. I-am vă- 
' ' 1 succes

îe-ișind de la cabine, unul cite 
ui|ul, modești, fără poză, unii 
plecind spre casă pe jos, 
s|iporterii pe care-i iubesc și sti
mează și cărora le datorează 

(>tnult și cărora le-au făcut cea 
mai mare bucurie. Ei, Gornea, 

^Lereter, Broșovschi, Petescu, 
toomide. Dumitrescu, Pojoni, nu 
/șarjau deloc, păreau sobri, mo
dești, păreau parcă mai copii, 
bare, nu tocmai modestia și se
riozitatea lor. dăruirea 
jarea totală pentru un 
sînt cele care explică 
exact și convingător 
tor ?

La această oră ci nd 
intr-un birou în incinta Hotelu
lui „Astoria" și încerc o re
trospectivă a meciului, ajutîn- 
du-mă cu însemnările făcute in 
timpul celor 90 de minute ne
maipomenit de lungi, aud Ara
dul vuindu-mi la ferestre. 
Coloanele șl grupurile de supor
teri care-și aclamau idolii in
tr-o muzică zgomotoasă, dar 
plăcută, intr-un cîntec continuu, 
imi amintesc cu fidelitate de 
fiestele mexicane din 
campionatului mondial, 
secvență cu secvență 
ocaziile ratate, mai 
mai proaste,

salturile acrobatice aie 
afMraiof ttor pentru a opri balo* 
-~— s< procrea oezastrul. minu- 
teLe dramatice ale meciului — 
T'rr.'Lru câ au fost oestuie — m- 

■ere să văd de partea cui a stat 
superioritatea tehnică sau domi
narea teritorială și imi dau sea
ma că transcrierea lor acum nu 
mai are rost. Cine iubește fot
balul, acela a stat in fața micu
lui ecran sau a ascultat trans
misia la radio, vibrind și sufe
rind simultan cu noi cei din tri
bune. Au fost, ca in meciurile 
mari, situații ce au electrizat 
tribunele prin dramatismul lor, 
cînd golul a fost evitat în ulti
mă instanță. Ultimele minute 
mai ales, au fost sufocante. Va 
rămine sau nu scorul alb ? Nu 
putem uita desigur jocul bun fă
cut de oaspeți care au manevrat 
balonul cu măiestrie distingîn- 
du-se din redutabilul team olan
dez jucători de înaltă dasă ca 
Israel, Kindvall. Hasil. van Ha- 
negem, atleți și tehnici de mar-

că. Ațn distins concepția lor de 
joc colectiv, omogenitatea echi
pei care o fac să-și merite fai
ma. Și bineînțeles, arbitrajul 
prestat de echipa vest-germană 
oondusă de Ferdinand Biwersi 
— competent, autoritar, corect și 
elegant, apreciat in egală mă
sură de ambele echipe.

Acum la încheiere, un lucru 
nu trebuie să-1 uite antrenorul 
Coco Dumitrescu, om de mare 
ispravă și elevii lui : succesul a- 
cestei calificări parcă amplifică 
și mai mult răspunderea și obli
gațiile ce le incumbă la acest 
ceas ascendența valorică a fot
balului 
lui 
nu 
cu 
pe 
altul și-au adus prinosul la al
cătuirea acestei pagini frumoase 
pentru sportul românesc.

înșelați de victoria, aparent u- 
șoară, obținută de Steaua ia 
Lvov, înșelați șt de declarațiile 
belicoase și pline de îngînfare ale 
antrenorului Ștefan Onisie, bucu- 
reștenii au trimis ieri pe stadio
nul Republicii numai rudele pi
cate din provincie in vizită sau 
copiii. Cei rămași acasă, cei cc-e 
și-au rezervat porția leului — vi
zionarea partidei V.T.A.—Fe-.e- 
noord Rotterdam — se pot f* ■ '*.- 
ta de două ori: o c 
calificarea echipei din
a jucat excepțional, și a doua 
oară pentru faptul că n-au asirtoT 
la evoluția echipei Steaua in cea 
mai proastă zi a ei.

Meciul, și nu exagerez nici o 
clipă, a fost tot timpul la discre
ția fotbaliștilor oaspeți. Ei au 
controlat centrul terenului și au 
bombardat poarta lui Suciu cu 
foarte mult curaj. In schimb, 
Steaua pe oare ne așteptam s-o 
vedem dansînd pe iarbă și su- 
fodndu-și adversarul, s-a Compor

\ Ce băieți minunați. 1 
izut după strălucitul

cu

și anga- 
ideal — 
cel mai 
succesul

mă aflu

timpul
Revăd 

meciul, 
bune sau

de către fiecare

românesc, consacrarea 
pe plan internațional. Dar să 
fim dascăli și să felicităm 
toată căldura inimii noastre 
toți aceia care intr-un fel sau

VASILE CABULEA

5
Partida de la Arad s-a ter

minat de 5 minute dar nimeni 
nu vrea să țină cont de asta 
și toată lumea șl-a dat frîu li
ber sentimentelor. Totuși cu 
greu ne facem loc și obținem 
citeva păreri despre acest meci 
memorabil. Ferdinand Biwersi 
(arbitrul meciului). „Joc nu a- 
tit de spectaculos, cit de dra
matic, spre final. Foarte bun 
Jocul de apărare al U.T.A. Nu 
pot face nici o remarcă da
torită atenției deosebite cu care 
am urmărit fazele de Joc. Urez 
succes echipei U.T.A. în tu
rul doi al acestei competiții 
europene. Aș dori să am oca
zia să arbitrez acești băieți 
care știu să lupte pentru cuio-

CAMPIONATUL MONDIAL
DE VOLEI

minute după meci
rile clubului, cum rar am vă
zut".

Happel — (antrenorul Feje- 
noord) — „Consider rezultatul 
Just. Noi am pierdut califica
rea la Rotterdam. Felicit echi
pa arădeană pentru Jocul el 
de un deosebit fair-play ș! îi 
urez succeș in continuare in 
această competiție".

Andrei Răduleseu — delegat 
U.E.F.A. : „Meci dramatic
pentru calificare. U.T.A. a ur
mărit calificarea șl in conse
cință pentru ea a jucat. Foar
te bună apărarea, din atac s-au 
detașat Florian Dumitrescu șl 
Domide. Excelent arbitrajul. O 
remarcă deosebită pentru mo
dul cum a înțeles U.T.A. să-și 
apere șansele intr-un meci cu

asemenea mlzl printr-un Joc 
de mare falr-play. rejenoort 
rămine o echipă de clas! con
țin entail".

Coco Dumitrescu : „Ce vă 
pot spune mal înainte. Intll 
mulțumiri din Inimă acestor 
minunați băieți cn care tră
iesc azi una dintre cele mai 
fericite zile din viata mea. 
Remarc întreaga echipă ară
deană, excelent arbitrajul, iar 
despre oaspeți, au dovedit 
dacă mai era cazul, că rămin 
una dintre cele mal bune e- 
chipe din lume".

Lereter — căpitanul echipei : 
„Un singur lucru este clar : 
este cea mai fericită zi din 
cariera mea de fotbalist**.

CORNEL IONESCU

1 
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S-A INTRAT
ÎN LINIA DREAPTA

tat ca o echipă alcătuită din un
sprezece oameni cărora le-ai 
smv’s sticla de rom de la gură 
și i-ai împins pe stadion...

Cel mat slab compartiment a 
fost apărarea. Le-am plins de 
milă ca unor orfani ori de cite 
ori mmgea-i lovea in ochi. Și nu- 
ma-n ochi primesc ei mingea I

Ciugarin, cu freza lui de artist 
care n-a ajuns niciodată pe un 
platou de filmare și de aceea în- 
jură toate filmele, este complet 
in afara ideii de fotbal. Bujor 
Hălmăgeanu e pur și simplu o 
movilă echipată cu tricou și jam
biere pentru ce l-o fi chemai 
Angelo Xiculescu in lotul națio
nal • Pentru că n-a jucat șase 
luni nici o partidă ?!), iar Sătmă- 
reanu are un picior mort (stîngul) 
și unul case se mai ține in două 
curelușe. Deci, sting, drept, jfin- 
gu I*

Militarii s-au calificat m turul 
II al Cupei Cupelor prin golul 
înscria in deplasare, dar trebuie 
să știe că în repriza a doua a me
ciului jucat la București, specta
torii au părăsit tribunele încăr- 
cați de minie și cu căței pe ini
mi. Cei care au rămas pînă la 
rtlrștf tmai puțini decît la o ne- 
trecere eu gulii și ceai fără zahăr) 
au rămas ca să citească reclame
le înșirate pe marginea stadionu
lui : Lacoderm, Loz în plic, Sal
tele detașabile Relaxa etc. Nick 
Gigi Titan si nici Iordănescu 
(ridicat in slăvi de oameni care 
iubesc fotbalul așa cum aș iubi 
un greiere care mi-a pătruns tn 
ureche) n-au fost altceva decit 
niște umbre. Uh coleg de scris, 
nimerit din întîmplare pe stadion, 
mi-a zis după meci: ăla, Manea, 
băiatul cu numănl II. e frate 
sau nepot al directorului resta
urantului C.C.A., altfel nu l-ar 
ține nimeni in echipă. Greșești, 
i-am răspuns. ăstuia i-au dat ur
sitoarele cu fixativ, numai un cu
tremur V scoate de pe partea 
rfingd a terenului.

Ca să ne răzbune. Ștefan Co
vaci, antrenorul principal al echi
pei ar trebui să-i pună pe Săt- 
măreanu, Pantea și Ștefănescu să 
facă atitea culcări cite 
trimis ieri in picioarele 
rului.

Știm, în competițiile 
contează in primul rind
rea. Dar ce fericire e aia să te 
califici într-un turneu de fotbal 
jucînd (urcă sau leapșa pe ouate ? 
Fericirea asta să fie la Ciugarm 
și la freza lui unsă cu brianti
nă, nouă nu se trebuie.

pase au 
adversa-

oficiale 
califica-

VARNA (prin telefon 
misul nostru special).

de la tri-

Ieri, la Varna, rezultatul ca
re ne-a bucurat cel mai mult a 
fost calificarea... U.T.A. în tu
rul doi al C.C.E. la fotbal. Cit 
despre volei, i-am lăsat pe alții 
să joace. Fetele au pierdut foar
te „pe scurt" în fața echipei 
sovietice : 0—3 (4—15, 5—15, 
9—15) după un meci în care au 
intrat pe teren resemnate. Ro- 
dica Popa afișează in joc în con
tinuare o mină de persecutată 
și verșnic nemulțumită (de cine 
oare, nu ne-am putut da sea
ma !?) ca și cum mare noroc pe 
echipa noastră că ne onorează 
cu prezența. Colegele e; Maria
na Popescu și Mariana Baga, 
fac cite 5 greșeli la o rrținge 
bună — cam aceasta ar fi pro
porția. Singurele Aurelia Căunei 
și Helga Bogdan se zbat să lege 

jocul și firește, nu pot să o facă 
doar ele două. Cel puțin ele 
mai păstrează aerul acela de se
riozitate cu care ne obișnuise
ră ..fostele" echipe. Deci prea 
multe mofturi pentru aproape 
nimic. Nimic, de semnalat nici 
chiar pe banca antrenorilor unde 
Gh. Bodescu și Nicolae Humă 
au fost primii care s-au îm
păcat cu, soarta.

In celelalte meciuri din tur
neul fined feminin s-au înre
gistrat rezultatele scontate. Cu 
o mențiune specială pentru e- 
chipa Cubei care a pierdut la 
limită în fața Cehoslovaciei cu
2— 3. A lipsit foarte puțin să 
nu asistăm la o mare surpriză 
datorită nu atît jocului mai slab 
prestat de cehoslovace, cît for
mei surprinzătoare a jucătoare
lor de pe continentul american. 
Echipa feminină a Bulgariei, la 
rindul ei a fost 
toate aspectele de către echipa 
R.P.D. Coreeană, 
valoare fiind evidentă : 
(5—15, 1—15. 3—15). în setul al 

doilea a lipsit puțin să nu con
semnăm rezultatul de 15—0. Și 
toate acestea s-au întîmplat in 
fața unui public pe bună drep
tate nemulțumit, care nu a fost 
zgîrcit in aplauze cu învingă
toarele. Japonia, această ma
șinărie de jucat volei, a întâl
nit echipa Ungariei. Rezultatul 
final : 3—1 pentru Japonia. în 
grupa finală masculină de la 
Sofia, cel ma: notabil eveni
ment l-a constituit victoria Bul
gariei în meriul cu U.R.S.S. :
3— 0 (16—14, 15—13, 16—14) și 
depășirea cu succes a unui ob
stacol care, sîntem siguri, le-a 
produs nopți de nesomn gaz-

depășită sub

diferența de
0—3

delor Campionatului mondial.
Echipa noastră masculină, în

tâlnind formația R.D.G. a pier
dut cu 0—3. Iată că această e- 
chipă a R.D.G. izbutește ca după 
patru etape într-un turneu final 
de campionat mondial să nu ce
deze încă nici măcar un singur 
set. Meciurile noastre de azi : 
cu Japonia la Varna și cu Bul
garia Ia Sofia. Dincolo de re
zultate, surprize, calcule și cla
samente, la fiecare ediție a 
C.M. s-a impus cite un amănunt 
care a dat nota caracteristică 
marii competiții. Acum la ediția 
bulgară, fără îndoială că momen
tele ce subliniază victoria unei 
echipe vor rămine cele mai 
semnificative. Imagirțați-vă un 
amfiteatru enorm de oameni în 
picioare, în. tăcere, in țntuneric 
întors cu fața spre drapelul na
țiunii învingătoare, luminat de 
fascicolul unui proiector. Se 
cântă fragmente de imn. Echi
pa învingătoare, aliniată, lumi
nată din profil și, ea de un alt 
fascicol. încearcă să cînte cu
vintele imnului. încearcă, fiind
că de cele mai multe or; plin- 
sul îneacă cuvintele... Sînt mo
mente în 
norm de 
întuneric

Dinamo București, 
in turul doi al C. E. T.

Miercuri, în nocturnă, la Salo
nic, peste 25 000 de spectatori au 
urmărit meciul internațional de 
fotbal dintre echipa locală Paok 
și formația Dinamo București 
contînd pentru „Cupa europeană 
a tîrgurilor". Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul marcat de 
Kudas în minutul 80. Dinamo 
București s-a calificat pentru tu
rul următor deoarece a cîștigat 
primul joc cu 5—0.

„U“ CRAIOVA
ELIMINATA

care un amfiteatru e- 
oameni în picioare, în 
își aduc omagiul lor.

VIOREL BABA

în meci retur pentru „Cupa 
Europeană a tîrgurilor" la fot
bal, miercuri la Fees echipa lo
cală Dozsa a învins cu scorul de 
3—0 (3—0) pe Universitatea 
Craiov*

Astăzi se sărbătorește îm- 
filinirea a 21 de ani de 
□ proclamarea Republicii 

Populare Chineze, moment 
de o importanță deosebită 
în viața poporului chinez și 
unul dintre cele mai de sea
mă evenimente ale istoriei 
contemporane.

Devenind liber și stăpîn 
pe soarta sa, afirmindu-și 
plenar capacitățile sale 
creatoare, marele popor chi
nez, sub conducerea parti
dului comunist, a înfăptuit 
profunde transformări revo
luționare în toate domeniile 
vieții sociale, desfășoară o 
vastă operă constructivă ob- 
țintnd succese remarcabile 
în făurirea vieții sale noi, 
socialiste. în anii puterii

populare s-au dezvoltat im
portante centre industriale 
ca Ansan și Șenian, Pekin și 
Șanhai, Tiențin și Canton, 
□u apărut pe harta indus
trială a țării noi mari uzi
ne, fabrici, hidrocentrale. în
semnate schimbări s-au pe
trecut și în viața satului chi
nez, în dezvoltarea agricul
turii.

Pătrunși de ideile interna
ționalismului socialist, ani
mați de calde sentimente de 
prietenie față de poporul 
chinez, poporul și tineretul 
român se bucură din inimă 
de succesele dobîndite de 
China populară, acordă o 
înaltă prețuire relațiilor de 
prietenie și colaborare exis
tente între țările și partidele

noastre. Colaborarea fră
țească multilaterală dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Chineză cunoaște o evoluție 
ascendentă. Se extind rela
țiile politice, economice, cul
turale, tehnico-științifice din
tre cele două țări, în intere
sul ambelor popoare, ale 
cauzei socialismului și păcii 
în lume.

De ziua marii sărbători a 
R. P. Chineze, poporul, tine
retul român, transmit po
porului și tineretului chinez 
un cald mesaj prietenesc, u- 
rindu-le succese mereu mai 
mari în activitatea dedicată 
înfloririi continue a Chinei 
socialiste.

Lansarea unui cargou de 10 000 tone la Șantierul naval din Șanhai

iNTR-0 FABRICĂ DIN PEKIN
Am străbătut China din nor

dul înzăpezit al Șenia- 
nului spre țărmul însorit 

al Mării Galbene, de la Pekin 
la Nanking, Hangiou, Șanhai 
sau Canton și dincolo de gra
nițele sudice în regiunile luxu
riante subtropicale.

Pretutindeni am receptat, ală
turi de inestimabilele valori ar
tistice ale trecutului de milenii, 
realizările socialismului în in
dustrie, agricultură și în toate 
domeniile de activitate.

în aceste scurte însemnări 
voi consemna unul din popasu
rile făcute în lumea mătâsuri- 
lor și a pînzeturilor, a industri
ei textile în care China bene
ficiază de o îndelungată tradi
ție și faimă mondială, amplifi
cate în condițiile noi ale pre
zentului.

Fără îndoială, sînt multe o- 
rașele și așezările chineze în 
care mătasea și bumbacul se 
prefac din materie primă în țe
sături cu cele mai fanteziste cu
lori, îneîntări ale ochilor. O a- 
semenea fabrică am văzut, de 
pildă, la Hangiou, orășelul pe 
apă, „Veneția chinezească* — 
cum mai este numit. Multe sînt 
aceste fabrici chiar în Pekin. 
Fiecare are o biografie proprie, 
în fiecare se realizează sute de 
kilometri de pînzeturi ferme
cătoare.

Tntr-o după amiază cînd soa
rele timpuriu mă scosese în fața 
hotelului „Prietenie*, unde lo
cuiam, au sosit Io mine studen
ții Lu Pao-cîn și Gian Mî-dz ca 
să-mi fie ghizi la Fabrica texti
lă nr. 3. Cu un elegant autobuz, 
am parcurs Pekinul, ajungînd 
curînd la uzină. Intr-o sală ni 
s-a depănat, în fața nelipsite
lor cești de porțelan, încălzite 
de ceaiul mereu reîmprospătat, 
viața acelei fabrici.

Fabrica ocupă o suprafață

de 420 000 m.p. și s-a construit 
între 1954—1957. Din cei 5 500 
de muncitori, 66 la sută sînt fe
mei, Tn halele mari, înzestrate 
cu mașini moderne, bumbacul 
brut, nepurificat se preface în 
pînză albă, moale ca spuma, 
vălurind. în procesul de obține
re a celor 280 de kilometri de 
pînză anual impresionează nu 
numai gradul înalt de mecani
zare dar și saltul pe care o- 
mul nou, stăpîn pe mașina pro
dusă în propria lui țară, l-a 
făcut de la „ieri* la „azi".

Admiram tinerele în panta
loni și în bluze albastre, con
centrate asupra mașinilor. Cu 
mîinile lor delicate și parcă fă
cute să prindă păienjenișul de 
fire, fetele acestea munceau 
neobosite la cele 3 200 de ma
șini de țesut. Arătau o îndemî- 
nare de invidiat, deși media lor 
de vîrstă era de 26 de ani. Iu
țeala și priceperea le deprinse- 
seră la cursurile speciale textile 
din Șanhai, citadelă a industri
ei chinezești. O muncitoare 
care lucra inițial la 600 de 
bobine, perfecționîndu-și califi
carea, ajunsese să supraveghe
ze dublul cifrei, iar pînză cres
cuse în lățime de la 99 centi
metri la 150.

Și în timp ce din sulurile de 
vată mașinile trăgeau fire

Recepția de
PEKIN 30. — Corespondentul 

Agerpres. Ion Gălățeanu, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a proclamării 

Republicii Populare Chineze 
premierul Consiliului de Stat, 
Ciu En-lai, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a 
oferit o recepție în seara zilei 
de 30 septembrie in marea sală 
a Adunării Reprezentanților

Tovarășul NICOLAE CEALȘESCV, secretar general al Parti- 
duim Comunist Roman, președintele Consiliului de Stat al Repu- 
î.’f}1 T»™C,aI,S,e Ronlânia- tovarășul ION GHEORGHE 
MAI KER. președintele Consiliului de Miniștri al Reji'Hlirîi 
Socialiste România, au trimis tovarășului MAO TZEDVN pre
ședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
tovarășului LIN BIAO, vicepreședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, și tovarășului CIU EN-LAI pre
mierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze o 
telegramă cu următorul conținut :

Cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, in numele Partidului Comunist Român gu
vernului. al poporului român și al nostru personal, adresăm 
Partiaului Comunist Chinez. Conciliului de Stat și întregului 
popor chinez cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

încununare a victoriilor strălucite obținute de poporul chinez 
șuo conducerea Partidului Comunist. în lupta sa revoluționară' 
impocns a reacțiunii interne și a dominației imperialiste străine, 
pentru eliberare națională și socială, proclamarea Republicii 
Populare Chineze a constituit un moment crucial în istoria mi
lenara a Chinei, un eveniment de mare importanță interna
țională.

Prin munca sa eroică și plină de abnegație, harnicul popor 
chinez a înfăptuit profunde transformări revoluționare, a obți
nut succese remarcabile în opera de făurire a societății socia
liste. in dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și teh- * 
meii. Poporul român se bucură din toată inima de marile reali
zări dobîndite de poporul chinez în toate domeniile de activi
tate. yăzînd în ele o contribuție de preț la creșterea prestigiului 
socialismului în lume, la consolidarea forțelor care luptă împo
triva politicii agresive a imperialismului, pentru libertate și 
independență, pentru salvgardarea păcii.

Relevăm cu satisfacție și de această dată că relațiile de prie
tenie frățească și solidaritate internaționalistă, statornicite între 

partidele și țările noastre, pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului proletar, cunosc o dezvoltare as
cendentă. Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea 

rodnică romăno-chineză vor continua să se întărească tot mai 
mult și în viitor, spre binele popoarelor român și chinez, în 
interesul socialismului, al luptei împotriva imperialismului al 
cauzei păcii.

De ziua marii dumneavoastră sărbători, vă urăm dumneavoa
stră. poporului frate chinez, noi și mari succese în activitatea 
consacrată înfloririi Republicii Populare Chineze, cauzei socia
lismului și păcii.

Trăiască prietenia trainică și solidaritatea frățească dintre 
poporul rbmân șl poporul chinez I

groase care se subțiau și se ră
suceau la războaiele automate, 
dincolo de fabrică se ramifi
cau alte fire — ale vieții mun
citorilor. Am vizitat în apropie
rea fabricii o grădiniță. Ne-au 
primit niște mutrișoare bucăla- 
te, drăgălașe și cu cîte o sur
priză în fiecare din săli : o 
dată cu urarea „Nihao", adică 
„bună ziua", „bine ați venit", 
altădată cu cîntece, a treia 
oară cu poezii, a patra cu un 
dans al măștilor, iar la despăr
țire cu „țaice" — „la revedere". 
Pe măsuțele lor se aflau jucă
rii, caiete de desen, cărți cu 
povești.

Tn ceea ce-i privește pe cei 
mari, mi s-a spus că fabrica are 
7 cantine. Tn jurul fabricii s-au 
ridicat 40 de clădiri. Tn ele lo
cuiesc muncitorii cu familiile 
lor și necăsătoriții.

Sînt cîteva realități din viața 
muncitorilor unei fabrici de tex
tile din Pekin. Ceea ce ne-a 
impresionat cel mai mult a fost 
energia colectivului, dăruirea 
de care dă dovadă în îndepli
nirea sarcinilor, conștiința răs
punderilor ce revin fiecărui 
muncitor. Seriozitatea în mun
că, hărnicia muncitorilor — 
domină impresiile pe care le 
păstrez de la această întîlnire.

VICTOR VIȘINESCU

la Pekin
Populari din întreaga Chină.

In toastul rostit cu acest pri
lej, premierul Ciu En-lai a tre
cut în revistă succesele obținute 
de poporul chinez în construcția 
socialistă și a transmis in nu
mele președintelui Mao Tzedun, 
vicepreședintelui Lin Biao. al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez și al Con
siliului de Stat calde felicitări 
reprezentanților clasei munci
toare. țăranilor, comandanților 
și ostașilor armatei de eliberare, 
intelectualilor, tuturor celor pre- 
zenți la recepție. El a subliniat 
că poporul din întreaga țară 
muncește cu deosebit entuziasm 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului economic național pe 
acest an și a celui de-al treilea 
cincinal, pentru fundamentarea 
celui dc-al patrulea cincinal. 
Premierul Ciu En-lai a exprimat 
sprijinul poporului chinez față 
de lupta eroică a popoarelor 
vietnamez, cambodgian și lao
țian împotriva agresiunii S.U.A. 
și de salvare națională și față de 
lupta poporului coreean împo
triva agresiunii imperialiste 
americane și pentru unificarea 
pașnică a patriei sale. Premierul 
Ciu En-lai a relevat faptul că 
poporul chinez este hotărât să 
elibereze Taivanul.

Recepția 
de la București

Cu prilejul celei de-a 21-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Cian Hai-fun, a oferit 
miercuri seara o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Emil Drăgănescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț. Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Cornel Burtică. Nicolae 

Bozdoc, Mircea Malița. miniștri, 
membri al C.C. al P.C.R., con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)



SOVIETUL SUPREM
AL U.R.S.S. A RATIFICAT

TRATATUL ROMANO SOVIETIC
MOSCOVA 30 (Agerpres) — 

La propunerea Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a ratificat la 30 sep
tembrie Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste și Republica 
Socialistă România.

Ședința, desfășurată la Krem
lin, a fost deschisă de Nikolai 
Podgomîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In numele guvernului sovietic, 
deputatul Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a prezentat o comuni
care. El a arătat că noul tratat 
înlocuiește Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
din 4 februarie 1948, pe baza că
ruia au fost dezvoltate timp de 
peste două decenii relațiile șo- 
vieto-române, s-a consolidat prie
tenia popoarelor celor două țări. 
Continuînd tradițiile acestuia, 
noul tratat ține seama de expe
riența și realizările Uniunii So
vietice și României în construi
rea socialismului și comunismu
lui, de stadiul actual și posibili
tățile de dezvoltare a colaborării 
politice, economice și culturale 
dintre popoarele sovietic și ~ ro
mân, precum și de schimbările 
care au avut loc în Europa și în 
lumea întreagă. El constituie^, a 
spus A. Gromîko, baza politică și 
juridică pentru consolidarea și pe 
viitor a legăturilor multilaterale 
dintre cele două țări, este un pas 
important pe calea întăririi a- 
lianței prietenești a celor doua 
state. Uniunea Sovietică și Ro
mânia și-au asumat obligația de 
a milita neabătut pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării din
tre țările socialiste, pentru întă
rirea unității lor, în interesul so
cialismului și păcii. In continua
re, vorbitorul a prezentat princi
palele prevederi ale noului tra
tat.

încheierea Tratatului de^ prie
tenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre U.R.S.S. și Româ
nia, a spus A. Gromîko, a fost 
întîmpinată cu satisfacție de po
poarele sovietic și român și a 
avut un ecou favorabil în alte 
țări frățești. Noul tratat este un 
document de o mare importan
ță politică, a arătat ministrul a- 
facerilor externe al Uniunii So
vietice. El este menit să contri
buie la extinderea și adîncirea re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și România, la întărirea țărilor 
comunității socialiste în ansamblu, 
la asigurarea păcii și securității 
internaționale.

în numele comisiilor pentru a- 
facerile externe ale celor două 
Camere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a luat cuvintul Mihail 
Suslov, președintele Comisiei 
pentru afacerile externe a So
vietului Uniunii. Vorbitorul a a- 
rătat că cele două comisii au e- 
xaminat și au aprobat in unani
mitate Tratatul de prietenie, co
laborare 
dintre 
mânia 
diului 
U. R. 
tratat.
M. Suslov, consfințește și ri
dică 
țiile

litică, economică, militară și cul
turală dintre cele două state este 
străbătut de spiritul internaționa
lismului socialist, ajutorului re
ciproc frățesc și în același timp 
se bazează strict pe principiile 
avantaj’ului reciproc, respectării 
suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile inter
ne.

Au luat cuvintul deputății K. 
F. Iliașenko, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al
U. R.S.S., președintele Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldovenești,
V. M. Kavun, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului regio
nal al deputaților oamenilor mun
cii din Vinnițk, F. A. Tabeev, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., prim-secre
tar al Comitetului regional al 
P.C.U.S. din R.S.S.A. Tătară. Ei 
s-au pronunțat în unanimitate 
pentru ratificarea tratatului.

A luat apoi cuvintul Nikolai 
Podgomîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S 
El a relevat marea importanță 
politică a tratatului propus spre 
ratificare Prezidiului Sovietului 
Suprem. Noul tratat, a arătat vor
bitorul, deschide largi perspecti
ve pentru dezvoltarea pe viitor 
și întărirea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare 
în domeniile politic, economic, de 
apărare, cultural și altele. în ei 
și-au găsit întruchiparea princi
piile internaționalismului socia
list. ajutorului reciproc tovărășesc, 
adevăratei 
respectării 
verani tații,

Tratatul 
intereselor 
Sovietice și României, precum și

egalități în drepturi, 
independenței si rt- 
a spus N. Podgomîi. 
corespunde pe deplin 
naționale ale Uniunii

miami ■■■

Nou masacru
dezvăluit 
la Saigon

Core^pondenții agențiilor de 
*T că la Saigon a 

fost dezvăluit un nou masacru

Corespondenții agențiilor 
presă anunță câ —

și asistență mutuală 
Uniunea Sovietică și Ro
și au recomandat Prezi- 

Sovietului Suprem al 
S. S. să ratifice acest 

Documentul, a arătat 
----V, WțBUU)<^»' **’ 

pe o treaptă nouă reia- 
...... de prietenie și colaborare 
care au luat o dezvoltare amplă 
și rodnică în perioada postbeli
că. Comisiile pentru afacerile ex
terne ale Sovietului Suprem, a a- 
rătat vorbitorul, consideră că o- 
biectivele tratatului corespund pe 
deplin intereselor fundamentale 
ale popoarelor Uniunii Sovietice 
și României și întregii comunități 
socialiste în ansamblu, demon
strează năzuința neabătută a ce
lor două popoare de a lupta u- 
măr la umăr pentru triumful idea
lurilor socialismului și comunis
mului, pentru pacea și fericirea 
popoarelor. Fiecare articol din 
tratat referitor la colaborarea po-

impotriva populației civile, să- 
vîrșit de trupele sud-coreene 
care participă la operațiunile 
militare din Vietnamul de sud 
alături de forțele americano^ 
saigoneze. Soldații sud-coreeni 
au împușcat un număr de 22 de 
civili sud-vietnamezi, 14 bărbați 
și femei și 8 copii, in satul Binh 
Duong din provincia Quang Tin, 
situată la 40 km sud de baza 
aeronavală americană de la Da 
Nang. Aceste cifre au fost fur
nizate miercuri la Saigon de ge
neralul Hoang Xuan Lam, co
mandantul primei regiuni mili
tare sud-vietnameze, în cadrul 
unei conferințe de presă.

Dezbaterile 
din Adunarea

Generală 
a OM

CHILE ;

Salvador Allende
despre schimburile

Luînd cuvintul la un miting 
popular organizat în orașul 
Concepcion, Salvador Allende, 
c?” la alegerile prezidențiale 
d .......................................
m 
re i 
o politică de independență 
țării și do a întreține relații 
toate țările, indiferent de siste
mul lor social-politic. „Nu vom 
renunța, a spus el, la actualele 
piețe din țările capitaliste, dar 
nimeni nu ne va putea împie
dica să intensificăm schimburile 
noastre cu țările socialiste".

5 septembrie a întrunit cel 
mare număr de voturi, a 
-mat dorința de a promova 

a 
cu

întărirea rolului și eficien
ței activității Națiunilor Unite 
și obligațiile ce revin în acest 
sens statelor pentru respectarea 
întocmai a principiilor Cartei, 
au stat în continuare în centrul 
dezbaterilor generale din șe- 
dințele plenare ale Adunării 
Generale

Luînd cuvintul în ședința de 
miercuri după-amiază, șeful 
delegației birmane, Sein Win, 
a spus că țara sa acordă o deo
sebită importanță principiilor 
după care nici un stat sau grup 
de țări nu are dreptul de a 
interveni, direct sau indirect, 
în afacerile interne sau externe 
ale vreunui alt stat, oricare ar 
fi el. „Este indispensabil de a 
se respecta dreptul inalienabil 
al fiecărui stat de a urma dez
voltarea sa politică, economică, 
socială și culturală fără nici o 
ingerință străină. Recurgerea Ia 
presiuni economice, politice sau 
de altă natură, așa cum se mai 
constată în zilele noastre, con
tra unui stat pentru a împiedica 
sau compromite exercitarea 
acestui drept, deși experiența 
arată că o astfel de intervenție 
nu poate avea rezultate durabile 
fiind sortită eșecului, este o 
sursă de tensiune și conflict în 
viața internațională".

intereselor internaționale ale în
tregii comunități socialiste. a spus 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem. In el sint sublimate 
importanța solidarității internațio
naliste a țârilor frățești, a intere
selor comune în lupta împotrivă 
im perj al i cmiibri și reacțiunii, ne
cesitatea unității ți coeziunii sta
telor socialiste. Uniunea Sovietici 
și România și-au reafirmat obli
gațiile care decurg din participa
rea lor la al-an ța defensivă a sta
telor socialiste — Tratatul de la 
Varșovia. în tratat și-a găsit re
flectarea hotărârea celor doci 
țări de a milita neabătut pentru 
dezvoltarea prieteniei ți colaoo- 
rârii dintre statele socialiste. per.- 
tru întărirea unității ți ccezmmi 
lor.

Condurâdu-se în mod consec
vent după pontica de coexisten
ță pașnică intre statele cu siste
me sociale diferite. Uniunea So
vietică ți România, în confoenc- 
tate cu vor hza măsuri
pentru apărarea căci internațio
nale și a securității popoarelor, 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase dintre state, cn mr’oace 
pașnice, pentru înfăptuirea dezar
mării generale ți totale, pentru 
lichidarea definitivă a colnmalis- 
mulu; în toate formele ks de 
manifestare.

Președintei- Prez:dfuim Sovie
tului Suprem al UJR-S-S. a rms 
apoi la v-ot propunerea de a se 
adopta Decretul cu privire la ra
tificarea tratatului de prietenie, 
colaborare si assten‘3 mutuali 
dintre Uniunea Repu t e c or So
vietice Socialiste ți Republica So
cialistă R ctr.it ia.

Membrii Pieziciul ui Sovieteui 
Suprem au votat în unanimitate 
aprobarea decretului cn privire 
la ratificarea Tratatului.

Luigi Longo-

R. D. GERMANA. — Imagi
ne din Leipzig

Paul Siculescu-Mizil

• ară'

ROMA 30 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Tovarășul Paul Niculescu- 
Miziî, membru al Comitetului 
Executiv al Prezidiului perma
nent, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care se află în Italia la 
invitata conducerii Partidului 
Comunist Italian, s-a întilnit la 
30 septembrie — la sediul Co- ’ 

ti Central al P.C.I. cu 
i Luigi Longo, secretarul

general al P.CX, Enrico Berlin- 
guer, vire-secretar general, și 
Caria Gahrrzi. membra al direc
țiunii, șeful secției externe a 
PCJ. '

~ad~~.il mtilnirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie frățească. au fost abor
date probleme de interes co
mun și unele probleme politice 
internaționale actuale.

La intflnire a participat, de 
asemenea, Iaeod Ionațcu amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Roma.

■■■■■■■■■■■■>

După încetarea din viată
a președintelui

Gamal Abdel Nasser
CAIRO 30. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : încetarea din viață 
a președintelui Gamal Abdel 
Nasser a produs o vie emoție și 
un sentiment de adincă mîljnire 
în rîndurile poporului egiptean, 
în întreaga lume arabă. în capi
tală și în întreaga țară, drapelele 
de stat au fost coborite în 
bernă, întreprinderile guverna
mentale și particulare și-au În
trerupt activitatea pe timp de 
trei zile. Sute de mii de cetă
țeni din Cairo, bărbați, femei și

Nigeria: Un deceniu
de independență

La Kiev s-a închis mieratri 
expoziția international* ^Me
canizarea proceselor de pro
ducție in zootehnie*, la care 
firme sovietice și din străi
nătate au prezentat peste 
de genuri de mașini in acest 
domeniu.

Pavilionul românesc a fost 
vizitat de Piotr Șelest. mem
bru al Biroului Politie al 
C.C. al P.C.U-S- prim-seere- 
tar al C.C. al P.C. din Ucrai
na. și de alți conducători de 
partid și de stat sovietici care 
au manifestat un deosebit 
interes față de modelele de 
mașini și utilaje expuse de 
Întreprinderile românești.

In prima zi a iui octombrie 
Nigeria sărbătorește 
nirea unui deceniu de 
ținerea independenței, 
un deceniu bogat în 
mente pentru această țară cu 

57 milioane de locuitori, țara 
cu populația cea mai nume
roasă de pe „continentul ne
gru". Dobindirea indepen
denței a reprezentat un mo
ment de cea mai mare în
semnătate pentru poporul 
nigerian care a dus o luptă 
îndelungată pentru libertate, 
pentru înlăturarea dominației 
coloniale. Nigeria este o țară 
față de care natura a dovedit 
generozitate : ea posedă căr
bune, staniu, minereu de fier, 
columbit, wolfram, zinc, aur 
și petrol. Dar aceste bogății 
n-au fost valorificate în in
teresul poporului nigerian, 
iar la ceasul independenței 
țara a moștenit o economie 
rămasă în urmă, purtind ur
mele stăpinirii coloniale. Din 
păcate, moștenirea trecutu
lui a fost grea nu numai pe 
plan economic. Stăpînii de 
ieri au cultivat tribalismul, 
au încercat să semene discor
dia între locuitorii acestei în
tinse țări. Consecințele a- 
eestei situații s-au văzut in 
cele 925 de zile ale războiu
lui de secesiune abia înche
iat, Nigeria a trecut printr-o 
grea încercare, dar a reușit 
sâ învingă imense dificultăți.

La un deceniu de la obți
nerea independentei. Nigeria 
depune eforturi stăruitoare 
pentru reconstrucție și dez
voltare. pentru a păși înain
te pe calea progresului mul
tilateral. Semnele războiului 
se șterg treptat, deși rănile 
abia cicatrizate râmin încă 
vizibile. In acest moment.

impli- 
la ob-

Este 
eveni-

cind gloanțele nu mai șuieră 
și cind liniștea domnește 
peste fostul cimp de luptă, 
se ridică dificile probleme e- 
conomice ca și probleme ale 
reconcilierii. Ministrul de fi
nanțe Owolowo definea re
cent preocupările esențiale 
ale oficialităților : „Direcțiile 
principale spre care este în
dreptată atenția guvernului 
federal de la Lagos sint re
integrarea populației ibo in 
viața țării, reconstrucția o- 
biectivelor distruse în timpul 
războiului și crearea 
front comun al 
popor in lupta 
subdezvoltării, pe calea pro
gresului economic și social". 
La Lagos sint elaborate nu
meroase proiecte care vizea
ză în principal industrializa
rea și modernizarea agricul
turii. Proiectele ce aparțin 
unui viitor mai îndepărtat 
sint elaborate paralel cu mă
suri pentru creșterea conti
nuă și imediată a puterii e- 
conomice a țării. Exporturile 
de produse agricole au re
venit la normal. Industria 
petrolieră obține producții in 
creștere, ajungindu-se la 
peste un milion de barili 
zilnic. Noi întreprinderi sint 
în curs de construcție, cea 
mai importantă dintre ele 
fiind un combinat metalurgic.

Poporul nigerian năzuiește 
să șteargă urmele trecutului 
singeros și să asigure reali
zarea aspirațiilor sale de 
propășire. Eforturile pe eare 
le depune sint urmărite ea 
simpatie de poporul român, 
de teti acet care doresc Ni
geriei o dezvoltare pașnică, 
sub semnul reușitelor con
structive.

unui 
întregului 
împotriva

P. N.

Președintele 
Nixon la

BELGRAD 30 — Corespon
dentul Agerpres, G. Iczescu. 
transmite : în continuarea tur
neului său european, președin
tele Statelor Unite, Richard 
Nixon. împreună cu soția si co
laboratorii săi. a sosit miercuri 
după-amiază la Belgrad intr-o 
vizită pe care o întreprinde in 
Iugoslavia la invitația președin
telui Iosip Broz Tito.

Locuitorii Belgradului au sa
lutat cordial pe oaspetele ame
rican. Cu acest prilej, pe traseul 
străbătut de coloana oficială au 
fost arborate drapele iugo
slave și americane si pancarte 
pe care se puteau citi urări de 
salut și chemări la întărirea pă
cii și a colaborării egale în 
drepturi a popoarelor. în aceeași 
zi au început convorbirile din
tre cei doi președinți.

Luînd cuvintul la recepția o- 
ferită în cursul serii 
oaspetelui american, 
tele Tito a arătat 
rile, indiferent 
și de puterea 
să participe activ la viața comu
nității mondiale nu numai de- 
oaiece este dreptul lor. dar si 
pentru că aceasta este o condi
ție indispensabilă menținerii 
păcii și dezvoltării cooperării 
internaționale. Principiile inde
pendentei. suveranității, egali
tății. neamestecului, integrității 
teritoriale trebuie să Ce respec
tate fără excepție 

dintre toate statele.
în cuvîntarea sa

președintele 
cuvinte de apreciere la adresa 
politicii Iugoslaviei, a persona
lității președintelui Tito.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCV, președintele Con
siliului d« Stat al Republicii Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale General-Maior YAKUBU GO WON, șeful 
Guvernului Militar Federal. comandant Suprem al For
țelor Armate ale Republicii Federale Nigeria, o telegramă 
in care se spune :

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a obținerii in
dependenței Nigeriei, In numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, am deosebita plăcere să vă adresez. Exce
lență, cele mai calde felicitări și urări de fericire perso
nală, de pace și progres pentru poporul nigerian.

că 
de 
lor.

in cinstea 
președin- 

toate ță- 
mărimea 

trebuie

in relațiile

de răspur.s.

GENERAL 
conferit

INSULA
AF RODIT El

• SECRETARUL 
al O.N.U., U Thant, a 
marți cu ministrul vest-german 
al afacerilor externe, Walter 
Scheel. In cursul convorbirii au 
fost abordate, potrivit agenției 
U.P.I., în special probleme ale 
relațiilor dintre țările europene.

Ciprul inseamnă un petec de 
pămini împresurat de imensita
tea albăstruie a Mediteraaei. Di* 
avion. in zorii zilei, tabloul ce se 
înfățișează este tulburător. P»~ 
mintul. cu geometria lui stranie, 
se ivește, parcă, din apă. sfirșind 
prin a se contopi cu marea ne- 
sfîrșită. Spectacolul matinal pe 
care il deslușește prin pinza 
străvezie a norilor, fascinează pe 
călătorul pornit către insula 
ce-si asociază numele cu cel al 
zeiței frumuseții. Pe insula a- 
ceasta, peste care vânturile isto
riei au bintuit cu o frecvență 
neobișnuită, multe imarini sint 
surprinzătoare pentru cel venit 
de pe continent. Firește, in pri
mul riad decorul natural. Vege
tația sugerează un exotism *- 
bundent. eare incarcă de impre
sii pe europeanul familiarizat cu 
asemenea imagini doar din căr
țile poștale ilustrate. Dimensiu
nile insulei fac din Cipru una 
din cele mai mici republici ale 
lumii. De la Nicosia pinâ in cel 
mai îndepărtat colț al țării nu ai 
de străbătut peste 100 km. La 
volanul unui automobil poți par
curge cu relativă ușurință, in
tr-o singură zi, toate punctele 
importante de pe harta cipriotă. 
Și, totuși, acest petec de pămint 
dezvăluie o uluitoare diversitate 
de imagini de la muntele cenu
șiu, dezgolit, ce pare descins 
dintr-o viziune selenară și pină 
la cimpiile peste care plutesc a-

romele unei veri prelungite din
colo de obișnuințele calendaris
tice și la grădinile pline de poe
zie in care natura ți-* adunat 
frumusețile.

Ciprul, insă, nu poți să-1 pri
vești doar cu ochii turistului, în
gropat prin paginile ghidurilor 
de vacanță, preocupat să prindă 
pe peliculă imagini paradisiace. 
Insula aceasta, situată la o răs
cruce de drumuri la care s-au 
consumat multe momente ale is-

copii, cărora Ii s-au alăturat 
zeci > de mii de locuitori sosiți 
din toate regiunile Republicii 
Arabe Unite, au ieșit pe străzi, 
purtind portretul îndoliat al de
functului președinte. Marți noap
tea și miercuri, numeroși lo
cuitori ai capitalei și din alte 
orașe egiptene au fost prezenți 
în Piața Palatului Republican 
Kubbeh, unde se află depus si
criul cu corpul neînsuflețit al 
șefului statului egiptean. Zeci 
de mii de muncitori, țărani, re
prezentanți ai tuturor păturilor 
sociale se perindă prin fața 
Palatului Republican pentru a 
aduce un ultim omagiu eminen
tului conducător al Republicii 
Arabe Unite.

Joi, .1 octombrie, la ora 10,00 
(ora locală) va avea loc în capi
tală o mare adunare de 
Gamal Abdel Nasser va 
mormîntat la Moscheea 
chet El-Bakri, construită 
propierea reședinței preziden
țiale.

Zile de doliu au fost declarate 
cu prilejul funeraliilor șefului 
statului egiptean în numeroase 
țări din lume.

Pe adresa președintelui inte
rimar al Republicii Arabe Unite. 
Anwar El Sadat, a Adunării Na
ționale și a guvernului egiptean 
continuă să sosească mesaje și 
telegrame de condoleanțe din 
partea unor conducători de state 
și guverne, printre care Fidel 
Castro, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar al Republi
cii Cuba, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, Ton Duc 
Thang, președintele R. D. Viet
nam, Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno 
Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, Marian Spychalski, 
președintele Consiliului de Stat 

al R.P. Polone, Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, prim-secre- 
tar al C. C. al P.

Willy Stoph, 
Consiliului de 

D. Germane, 
președintele

doliu. 
fi in- 
Mani- 
în a-

S. U. G., 
președin-

Miniștri 
Mehmet 

Consiliu- 
.. P. Alba-

al R. 
Shehu, 
lui de Miniștri al R. _ . 
nia, și Hadji Lleshi, președintele 
Prezidiulur Adunării Populare a 
R. P. Albania, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele

Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Ludvik Svobo
da, președintele R. S. Cehoslova
ce, Gustav Husak, prim-secre
tar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, 
dintele Republicii Gt 
Leopold Sedar Senghor, 
ședințele Republicii S 
Moktar Ould Daddah, 
ședințele 
Mauritania, Felix 
Boigny, președintele Republicii 
Coasta de Fildeș. Ahmadou Ahi- 
djo, președintele Republicii Ca
merun, William Tubman. preșe
dintele Republicii Liberia. Hu
bert Maga, președintele Consi
liului Prezidențial din Daho
mey, Edward Akuffo-Addo, pre
ședintele Republicii Ghana, re
gele Gustav Adolf al VI-lea al 
Suediei, regele Mohamed Zafir 
Șah, al Afganistanului, Milton 
Obote, președintele Ugandei, pre
cum și din partea fostului 
președinte al Franței, generalul 
Charles de Gaulle, a președinte
lui Comitetului Central al Re
zistenței Palestiniene. Yasser 
Arafat, și a conducătorilor or
ganizației Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei.

Oficialități guvernamentale e- 
giptene au comunicat miercuri 
că la funeraliile președintelui 
Gamal Abdel Nasser și-au a- 
nunțat participarea 17 șefi de 
state, doi vicepreședinți, 9 
prim-miniștri, numeroși miniș
tri și alte persoane oficiale din 
diverse țări ale lumii.

In capitala egipteană au con
tinuat miercuri să sosească de
legațiile care vor participa la 
ceremonia funerară de joi di
mineață. Au sosit la Cairo pre
ședintele Siriei, Noureddin El 
Atassi, Jacques Chaban-Delmas, 
primul ministru al Franței, Ed
vard Kardeli, membru al Con
siliului Federației al R. S. F. 
Iugoslavia, Pal Losonczi, pre
ședinte al Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, 
I.ubomir Strougal, președinte
le guvernului federal al R. S. 
Cehoslovace, primul ministru al 
Ceylonului, Sirimavo Bandara- 
nayke. Jivko Jivkov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de mi
niștri al R. P. Bulgaria, Paul 
Verner, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
precum și miniștrii de externe 
ai unor țări.

Seku Ture, preșe- 
........ Guineea, 

, pre- 
Senegal, 

-................... , pre-
Republicii Islamice 

Houphouet-

Situația din Iordania
• REUNIUNILE COMITETULUI SUPERIOR ARAB • TRUPELE 
IORDANIENE Șl UNITĂȚILE ORGANIZAȚIILOR DE REZISTEN
ȚA PALESTINIENE SE RETRAG DIN AMMAN • CIOCNIRI LA 

IRBID
• LA AMMAN au avut loc 

marți seara două reuniuni de 
lucru ale Comitetului Superior 
arab (creat în cadrul reuniunii 
de la Cairo a șefilor de state a- 
rabe, in vederea supravegherii 
acordului privind reglementa
rea situației din Iordania). Au 
participat reprezentanți ai gu
vernului iordanian și ai rezisten
ței palestiniene. Lucrările s-au 
desfășurat sub conducerea lui 
Bahi Ladgham, premierul tuni
sian și președintele Comitetului 
Superior arab.

• AGENȚIILE RE PRESĂ re
levă că. in conformitate cu a- 
cordul încheiat la Cairo și cu 
planul stabilit de Comitetul Su
perior arab însărcinat cu supra
vegherea normalizării situației 
din Iordania, miercuri dimineața 
a început retragerea din Amman 
a trupelor iordaniene si a uni
tăților organizațiilor de rezis
tență palestiniene. Postul de ra
dio al Comitetului Central al

Rezistenței Palestiniene a cerut 
miercuri tuturor organizațiilor H 

de rezistență palestiniene „să 
se conformeze în mod strict a- 
cordului de încetare a focului". W 

Agenția MEN, citind o decla- ar' 
rație a unui reprezentant al or- ’ 
ganizației „Al-Fatah“, anunță că 
miercuri în orașul Irbid, din nor
dul Iordaniei, au avut loc cioc
niri între armata iordaniană și 
unități ale rezistentei palesti
niene. Armata iordaniană a ata
cat cu aruncătoare de mine și 
mitraliere două cartiere ale ora
șului Irbid, iar forțele palesti
niene, a afirmat purtătorul de 
cuvînt. au ripostat.

• LA LONDRA s-a anunțat 
oficial miercuri că guvernele 
Marii Britanii, Elveției și R. F. 
a Germaniei au hotărît elibera
rea celor șapte palestinieni de
ținuți în aceste țări sub acuzația 
de a fi participat la acțiuni ile
gale.

investiții, 
mai ales

toriei, înseamnă nu numai un loc 
ideal pentru turism, ci și un pă- 
mint pe care o populație puțin 
numeroasă a fost și este con
fruntată cu numeroase proble
me. Chenarele de piatră ale Ni
cosiei, născute din imaginația 
venețianului Giulio Savorgnano, 
la 1567, nu mai reprezintă decit 
o curiozitate a vechiului oraș. 
Noua capitală s-a extins dincolo 
de străzile întortocheate, cu par- 
fumuri orientale. Periferiile sint, 
in prezent, partea cea mai mo
dernă a orașului : cu blocuri ele
gante, de o certă frumusețe. Dar 
părăsind Nicosia și poposind in 
satele cipriote casele mărunte, 
lipsite de veselie, te întîmpină

In centrul Nicosiei.

adesea. Pentru unii turiști, însă, 
chiar și sărăcia dezolantă poartă 
amprenta pitorescului.

Cei zece ani care s-au scurs 
de la 1 octombrie 1960, ziua cind 
Ciprul a devenit independent, au 
fost presarăți cu destule încer
cări grele pe care ciprioții le-au 
depășit. Un inalt demnitar îmi 
vorbea la Nicosia despre „exa
menul permanent de voință și 
luciditate pe care ciprioții au 
trebuit să-1 treacă". Examenul 
acesta prelungit a exprimat do
rința categorică a locuitorilor 
insulei de a consolida indepen
dența cipriotă, de a plasa rela
țiile dintre cele două comunități 
(greacă și turcă) sub semnul bu
nei și pașnicii conviețuiri.

Revenirea la calm, dispariția 
tensiunii au readus in atenția

generală dosarele economice. In
dustria este, în principal, limi
tată la domeniul extractiv. In 
rest, doar cîteva fabrici de bu
nuri de consum. Pentru un vii
tor apropiat, dar oarecum incert 
există proiecte de noi 
Privirile se Îndreaptă 
către agricultură.

„Dacă gloanțele nu vor mai \ 
șuiera prin insulă, Ciprul va pu
tea să învingă rămînerea în ur
mă". Fraza mi-a fost rostită in
tr-un birou ministerial dar esen
ța ei am regăsit-o în toate con
vorbirile pe care le-am purtat în 
insula Afroditei. Este floarea 
piăpîndă a speranței care crește 
pe un teren de pe care au fost 
înlăturate destule buruieni ale 
neîncrederii.

M. RAMURA
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Exce
lenței Sale, Arhiepiscopul MAKARIOS, președintele Repu
blicii Cipru, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, vă adre
sez, în numele Consiliului de Stat al; Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, cordiale 
felicitări și cele mai bune urări pentru prosperitatea po
porului prieten cipriot, pentru sănătatea și fericirea Excelen
ței Voastre.
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