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NECESARE
IN ABATAJE ?
„SÎNTEM PREOCUPAȚI SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM 

CONDIȚIILE DE MUNCĂ Șl DE TRAI ALE 
LUCRĂTORILOR DIN SUBTERAN..."

condusă de tovarășul7 
au fost primițiOaspeții români

Nicolae Ceausescu
căldură la Pekincu deosebită

SUCCESE ALE
LAMINORISTILOR

RESITENI

NE RĂSPUNDE
prof. dr. ing. BUJOR ALMĂȘAN,

ministrul minelor, petrolului și geologiei

Capitala Republicii Populare 
Chineze a întîmpinat marți 
1 iunie în mod sărbătoresc, cu 
manifestări de caldă prietenie 
și entuziasm popular delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și a guver
nului Republicii Populare Chi
neze, face o vizită de prietenie 
în această țară.

Prin ospitalitatea și bucuria 
cu care au primit pe- solii po
porului român, sute de mii de 
oameni au dat expresie senti
mentelor de trainică prietenie 
ce unesc partidele, popoarele 
și țările noastre.

în întregul oraș domnește o 
atmosferă festivă.

Platoul central al aeropor
tului freamătă de o mare mul
țime de oameni îmbrăcați în 
costume viu colorate, repre- 
zentînd în chip simbolic dife
ritele regiuni ale Chinei, tineri 
din gărzile roșii, membri ai 
miliției populare, 
buchete multicolore 
stegulețe românești 
neze. încadrînd 
părți incinta aeroportului, rîn- 
durile 
zenți desfășoară 
carte 
cu litere albe 
în limbile română și chineză : 
„Trăiască prietenia dintre po
porul chinez și român", „Un 
călduros bun venit delegației 
de partid și guvernamentale 
române*.

Drapelele de stat ale Repu-

România și

membri _
, fluturînd 
de

Și
din

flori, 
chi- 
trei

dense ale celor pre- 
mari pan- 

pe care stau scrise 
pe fond roșu,

blicii Socialiste 
Republicii Populare Chineze, 
încadrate de steaguri roșii, 
flutură în adierea vîntului.

Ora 15,30, ora locală. In 
timp ce la București sînt încă 
ceasurile dimineții, avionul o- 
ficial cu însemnele tricoloru
lui românesc, aterizează.

în întîmpinarea delegației 
de partid și guvernamentale 
române, pe aeroport au venit 
tovarășii : Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al. 
C.C. al P. C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat, Cian 
Cin, membru al Biroului Po
litic, Huan Iun-șen, membru 
al Biroului Politic, șeful Ma
relui Stat Major al 
populare chineze de 
re, Cian Ciun-ciao, 
al Biroului Politic, 
cretar al Comitetului 
partid al orașului Șanhai, Iao 
Ven-iuan, membru al Birou
lui Politic, Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic, vice- 
premier al Consiliului de Stat, 
Ie Cien-in. membru al Birou
lui Politic, vicepreședinte al 
Comisiei militare din cadrul 
C C. al P.C, Chinez, Ie Ciun, 
membru al. Biroului - - • • - 
soția vicepreședintelui 
Biao, U Fa-sien. membru 
Biroului Politic, adjunct 
șefului Marelui .Stat Major al 
Armatei populare chineze de 
eliberare, Li Tso-pen, membru 
al Biroului Politic, adjunct al 
șefului Marelui Stat Major, 
Ci • Ui-tso, membru al Birou
lui Politic, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major. Ciu Den- 
kuei, membru supleant al Bi
roului Politic, Li Te-sîn, mem
bru supleant al Biroului Po
litic, Go Mo-jo, membru al

armatei 
elibera- 
membru 
prim-se- 

de

Politic,
Lin 

al 
al

Pe aeroportul din Pekin, primire deosebii de călduroasă făcută delegației de partid și 
guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Laminoriștii Combinatului 
siderurgic din Reșița au rea- 9 lizat în primele cinci luni ale 
anului aproape 7000 tone la- 
minate finite, peste prevede- 9 rile planului. Această cantita
te depășește simțitor cota pro- 

— ducției suplimentare obținute 9 cu aceleași agregate tehnolo
gice în perioada corespunză- 

a toare a anului trecut.
” De remarcat că aproape în

tregul spor de producție a fost 
A obținut pe seama creșterii in- 
w dicilor intensivi de exploata

re a agregatelor, indici care 
pe ansamblul sectorului de la
minoare au crescut cu peste 
6 la sută față de sarcina pla- 

• nificată.
(Agerpres)

în ultima vreme, în mai multe articole, cititorul a avut 
posibilitatea să urmărească investigațiile ziarului nostru în 
activitatea și viața tinerilor din cîteva bazine miniere ale 
țării. Concluzia principală, pe care am exprimat-o deschis, 
a fost aceea că în industria minieră există la ora actuală 
o serie de probleme nerezolvate, privind forța de muncă 
calificată, pe măsura diversificării și apariției de noi pro
fesiuni și locuri de muncă mai ușoare, interesul și opțiunile 
tinerilor pentru meseria de miner reducîndu-se simțitor. 
Acum, dar cu deosebire în perspectivă — ca urmare a 
dezvoltării spectaculoase, în lumina Directivelor Congresu
lui al X-lea al P.C.R., a industriei miniere — această pro
blemă capătă un caracter și mai pronunțat. Importanța so
luționării ei imediate nu mai este cazul a fi demonstrată.

De aceea, drept încheiere la ancheta noastră am dorit 
să cunoaștem măsurile pe care ministerul, în conlucrarea 
cu alte Instituții centrale, acționează pentru rezolvarea as
pectelor semnalate. Am propus în acest sens o discuție 
tovarășului prof. dr. ing. Bujor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, pe care o publicăm în pagina a 
V-a a ziarului, pornind de la problemele pe care le con
siderăm preponderente Tn situația de față — instabilitatea 
forței de muncă în minerit, ale rezervei manifestate de ti
neri în îmbrățișarea acestei meserii, ale fluctuației destul 
de ridicate.

GLO. al P.'C. Chinez, ’ vicepre
ședinte âl Comitetului. Perma
nent al- Adunării reprezentan
ților populari pe întreaga 
Chină, U De, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, al doilea se
cretar al Comitetului Munici
pal de . Partid Pekin. Ken. 
Biao, membru al C.C- al P.C. 
Chinez, șeful ‘secției relații 
externe din cadrul C.C, al 
P.C. Chinez, Ci Pîn-fei, minis
tru ad-interim al afacerilor 
externe, Lin Cia-mei, soția vi- 
cepremierului Li Sien-nien, și 
alte persoane oficiale.

Conducătorii de partid și 
de stat chinezi adresează. în

• numele președintelui Mao. 
Tzedun și al vicepreședinte
lui Lin Biao, al partidului. • 
guvernului, al marelui popor 
chinez, calde urări de 
bun venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și soției sale. Elena 
Ceaușescu, precum și membri
lor delegației române : Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Manea Mă- 
riescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al CC. al 
P.C.R.. vicepreședinte

siliului de Stat, Dumitru A 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.^ 
prim-secretar al Comitetului A 
Municipal de partid Bucu
rești, primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu membru 9 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar i' 
P.C.R.. George 
membru al C.C.
prim-adjunct al
de externe.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer se

al C.C- al
Macovescu, 

. al P.C.R..
ministrului

al Con- (Continuare în pag. a IlI-a)

CĂLITATILE UNUI

SECRETAR U.T.C

Recepție oferită de C.C. al P.C. Chinez
si Consiliul de Stat al R. P. Chineze

Marți seara, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez și Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Chineze 
au oferit o recepție. în marea 
sală a Palatului Adunării re
prezentanților populari pe în
treaga Chină. în cinstea de
legației de partid și guverna
mentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu soția 
sa, Elena Ceaușescu, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și 
lalți membri 
române 
nați de 
bru 
nent
Comitetului Central al 
dului Comunist Chinez, 
mierul Consiliului de
Dun Bi-u, membru al Birou-

cei- 
ai delegației 

fost întîmpi- 
En-lai, mem-

al
al

au
Ciu

Comitetului Perma- 
Biroului Politic al 

Parti- 
pre- 
Stat,

lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, vicepreședinte al Re
publicii, și alți conducători de 
partid și de stat chinezi. Po
trivit tradiției, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a foto
grafiat împreună cu gazdele.

în sala de recepții, pe al 
cărei fundal se aflau drapele-

tovarășul-> Nicolae Ceaușescu

Indiscutabil, mandatul de 
secretar U.T.C. revendică din 
partea celui căruia îi este în
credințat o serie de calități, 
corespunzătoare, firește, res
ponsabilităților ce decurg din- 
tr-o asemenea investitură. Iată 
de ce, în viața organizației 
U.T.C. în momentul alegerilor 
evocarea acestor calități în 
persoana celui propus pentru 
funcția de secretar U.T.C., bi
necunoscutele „caracterizări" 
care se fac în astfel de oca
zii, ocupă locul decisiv în for
mularea opțiunii colectivului. 
La rîndul lor, calitățile res
pective se cer în mod necesar 

9 valorificate în activitatea pro- 
priu-zisă, se verifică în mijlo- 

a cui colectivului de uteciști. A

fi bun conducător și organi
zator, a dovedi spirit de ini
țiativă, exigență, a avea auto
ritate în fața celorlalți sînt tră
săturile cele mai des amintite 
pentru personalitatea secreta
rului U.T.C!, iar ele nu pot ră- 
mîne la simpla enumerare a- 
firmativă, așa cum au fost ex
primate în adunarea de ale
geri, ci trebuie și dovedite pe 
parcursul unei întregi perioa
de de exercitare a mandatului. 
Am pus, de aceea, zilele trecu
te, o întrebare — „Cum îl ca
racterizați astăzi pe secretarul 
vostru ?“ unor uteciști din sec
ția Mecanic șef a Uzinei me
canice navale Galați. Primul 
care a răspuns la ea fost 
Gheorghe Stroie :

„După mine, secretarului or
ganizației noastre ii lipsește 
energia, se cam lasă pe tinjală. 
Activitatea lui dă mai întot
deauna impresia că este de
pășit de evenimente, că nu le 
poate stăpini. Poate așa se și 
explică absența inițiativelor 
sale. Și apoi, nu este autoritar, 
în sensul că nu ia atitudine 
fermă față de o serie de ma
nifestări negative ale unor ti
neri, unii chiar membri ai bi
roului".

Și un alt răspuns, al lui Eu
gen Chebac:

„Secretarul arc o vină in 
faptul că ne ocupăm de cele

TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a lV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului

Ciu En-lai
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu și 

stimată tovarășă Ceaușescu,
Stimate tovarășe Ion Gheorghe Maurer,
Dragi tovarăși din delegația de partid și 

guvernamentală română,
Tovarăși și prieteni.

La invitația Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Chinez și a guvernului chi
nez, delegația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a sosit 
astăzi la Pekin, pentru a face o vizită de 
prietenie în țara noastră. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer sînt prie
tenii noștri vechi. Intre noi au avut loc 
multe contacte și schimburi reciproce de 
vizite. încercăm sentimente deosebit de cor
diale, pentru faptul că dv. vă aflați din nou 
în țara noastră. în numele președintelui 
Mao Tzedun și al tovarășului său apropiat 
de luptă, vicepreședintele Lin Biao, în nu
mele Partidului Comunist Chinez, al guver
nului chinez și al poporului chinez exprim 
înalților oaspeți români călduroase urări de 
bun venit.

(Continuare in pag. a lll-a)

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimate
Stimați

tovarășe 
tovarăși

Ciu En-lai, 
și prieteni,

de toate, săDoresc, 
călduros 
Comunist 
Populare 
această vizită in China, de a fi oaspeții 
marelui popor chinez și de a cunoaște astfel 
nemijlocit munca și realizările sale. De 
asemenea, țin să exprim vii mulțumiri pen
tru atmosfera tovărășească și înalta ospitali
tate cu care am fost întîmpinați, pentru 
cuvintele de apreciere adresate partidului și 
poporului nostru. In mod deosebit, doresc să 
mulțumesc populației din Pekin pentru pri
mirea sărbătorească, pentru manifestările 
pline de însuflețire și calda prietenie cu care 
a întîmpinat delegația noastră. In toate 
acestea noi vedem o elocventă expresie a 
sentimentelor de stimă și simpatie pe care 
popoarele român și chinez le nutresc re
ciproc, a relațiilor de prietenie și solidaritate 
internaționalistă dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

îmi este deosebit de plăcut să transmit 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, tovarășului președinte Mao Tzedun, 
tovarășului său apropiat de luptă Lin Biao, 
prietenului nostru — premierul Ciu En-lai,

înainte
Comitetului Central al
Chinez și Guvernului

Chineze, pentru invitația de a face 
în China,

mulțumesc 
Partidului 
Republicii

(Continuare în pag. a lll-a)

si tovarășul

întîlnire protoco- 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 

Consiliului de

Marți după-amiază, la reșe
dința delegației de partid și 
guvernamentale române a a- 
vut loc o 
Iară între 
Ceaușescu, 
Partidului
președintele 
Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, și tovarășul 
Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R, 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Aurel Duma,

Ciu En-lai
membru al C.C. al P.C.R., am- £ 
basadorul României la Pekin.

Din partea chineză au fost a 
de față tovarășii Huan Iun șen, 
membru al Biroului Politic al _ 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Ma- 9 
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 9 
tovarășa Cian Cin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. a 
Chinez, soția președintelui ™ 
Mao Tzedun, tovarășa Ie Ciun, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, soția vice- ™ 
președintelui Lin Biao, Cian 
Ciun-ciao, membru al Birou- 9 
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, prim-secretar al Comite- 
tului de partid al orașului Șan
hai, Iao Ven iuan, membru al a 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 9 
P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Ciu Ui- 9 
tzo, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, ad- A 
junct al șefului Marelui Stat 
Major, Ken Biao, membru al _ 
C.C. al P.C. Chinez, șeful sec- 9 
ției pentru relații externe a 
C.C. al P.C.C., Ci Pîn-fei, mi- 9 
nistru ad-interim al afacerilor 
externe. A asistat, de aseme- £ 
nea, Cian Hai-fun, ambasado
rul R.P. Chineze la București. £

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială.

BUN

RAMAS,

ADOLES
CENȚA!

Un exemplu care
poate fi multiplicat

CASA TEHNICII DIN IAȘI, PRIMUL PAS PE CALEA RENTABILI
ZĂRII PREOCUPĂRILOR EDUCATIVE

în urmă cu două luni, pe una din clădirile de pe strada Horia 
din Iași s-a fixat o placă ce a reușit să scoată din anonimat 
modesta construcție pe lingă care, pînă atunci, oamenii treceau 
fără să se oprească. Aceasta este prima clădire din țară care 
adăpostește o „CASA A TEHNICII". Cu toate că de la subsol 
mai străbate pînă afară mirosul de mortar proaspăt — semn că 
zidarii mai au ceva de meșterit — la parter și etaj, încăperile 
i-au primit deja pe primii membri ai cercurilor ce ființează 
aici. Despre această „Casă a tehnicii" un reportaj în pag. a 
IV-a.

Ne este dată, o dată în , 
viață, adolescența. Și nu , 
știu cum, fiecare simțim . 
că o trăim altfel, altfel ■ 
decît părinții noștri, alt
fel decît cei care vor ' 
urma după noi. O vîrstă 
cristalină, adîncă, concen- 
trînd în ea timpurile, cele 
simțite, cele imaginate. O 
vîrstă fără vîrstă, copilă
rie pentru că ne desprin
dem greu de ea, maturi
tate pentru că, pe nebă
nuite, nostalgiile timpu
lui ei ne cuprind.

Minute întregi privesc 
adolescenții care într-o 
seară iși sărbătoresc des
părțirea de ei înșiși, sfîr- 
șitul anilor de școală, pa
sul, măsurat scurt între 
examenul de bacalaureat 
și perspectivele imediata 
ale maturității sociale. „ 
Intr-o seară, băieții și 
fetele de la liceele „Di- 
mitrie Cantemir** și „Zoia 
Kosmodemianskaia" iși 
sărbătoresc desprinderea 
de adolescență. îi ascult, 
în transparența imagini
lor, cu vorbele lor de tot
deauna, dar altfel acum, 
în această seară cînd

GALINA ENIȘTEANU
(Continuare 

în pag. a lV-a>
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• Cu ocazia aniversării pro- 
clamării Republicii Italiene, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
adresat o telegramă de felici
tare președintelui Republicii’ 
Italiene, GIUSEPPE SARA- 
GAT.

• CONF. DR. D. MAREȘ DESPRE SEMINARUL INTERNAȚIONAL DE MARKETING • APROAPE JUMĂTATE DIN 
SUPRAFAȚA JUDEȚULUI OLT — Ț ‘ ____ __  ___ _____ ______ _______.....
EMINESCU" • EMIL BOTTA A OBȚINUT PREMIUL DE ONOARE AL REVISTEI „ARGEȘ" • PREMIERĂ „MILLO" LA 
OPERA DIN IAȘI • „ȚINTAȘUL DE AUR" • TERENURI DE SPORT PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR SI ELEVILOR 

* MARII FAVORIȚI S-AU CALIFICAT IN SEMIFINALELE TURNEULUI PENTRU TITLUL MONDIAL LA SAH. • REDACTORUL 
' NOSTRU, FLORIN GHEORGHIU, INVITAT LA „OPEN-UL" DE SAH AL S. U. A.

5 MINUTE CV. : .4-

3

TEHNICA

r

ȘANTIER • PREGĂTIRI PENTRU CEA DE-A DOUA EDIȚIE NAȚIONALĂ A „ZILELOR

UN NOU CONCURS

• întilnire între miniștrii afa
cerilor externe ai României și 

Bulgariei

Conf. dr. D. MAREȘ
— președinte al Filialei din 

Timișoara a Asociației române 
de marketing, despre:

ALIMENTATOR 
FORESTIER

„TINTASUL 
DE ELITĂ"

în zilele de 7 și 8 iunie a.c„ 
va avea loc la Giurgiu și Ruse 
o întilnire între ministrul afa
cerilor externe ai Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, și ministrul afaceri
lor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria, Ivan Bașev.

AL V-LEA SEMINAR 
INTERNATIONAL DE 
MARKETING

I. 
U-

• La Ambasada Uniunii 
Sovietice din București a avut 
loc, marți la amiază, festivi
tatea înminării Diplomei de 
onoare de membru din stră
inătate al Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice acade
micianului Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România.

înmînînd distincția V. 
Drozdenko, ambasadorul
niunii Sovietice la București, 
a relevat prodigioasa activi
tate științifică și pedagogică a 
acad. Miron Nicolescu.

Tn cuvîntul său, acad. Miron 
Nicolescu a mulțumit pentru 
titlul acordat, subliniind, tot
odată, prestigiul de care se 
bucură în țara noastră școala 
sovietică de matematică, bu
nele relații statornicite între 
matematicieni, între oamenii 
de știință din România și U- 
niunea Sovietică.

La Knokke, în Belgia, a avut 
Ioc cea de-a 7-a bienală a fil
melor pentru problemele muncii 
și industrializării, la care au fost 
prezentate 240 de filme din 23 
de țări, printre care și România. 
Filmul românesc „Hoteluri con
struite cu ajutorul cofrajelor gli
sante", realizat de Centrul de 
documentare pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare a 
obținut distincția „Merite deo
sebite". Regia filmului este sem
nată de inginerul Pascale Rutta, 
iar imaginea a fost realizată de 
Petre Petaru.

CRONICA
U. T. C

Ieri s-a înapoiat în țară 
delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist compusă din 
tovarășii Ioan Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., și 
loan Vulturar, prim secre
tar al Comitetului Județean 
Bihor al U.T.C., care a par
ticipat la cel de al IX-lea 
Congres al F.D.J, din Repu
blica Democrată Germană.

La sosire pe aeroportul 
București-Otopeni au fost 
de față tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C., activiști.

Red. La Adunarea de consti
tuire a filialei ați prezentat un 
program de activitate deosebit 
de bogat pentru anul 1971 și o 
schiță de program pentru anii 
viitori. V-am ruga, tovarășe pre
ședinte, să vă referiți la cîteva 
obiective mai importante.

Conf. dr. D. Mareș — Ay vrea 
să remarc că prima zi de existen
ță a filialei noastre a debutat cu 
un simpozion „Marketingul și o- 
biectivele sale", în care specia
liștii din București și Timișoara 
au prezentat referate deosebit 
de interesante. Ele vor fi, de 
altfel, multiplicate și trimise tu
turor membrilor noștri.

In viitor vom organiza simpo
zioane, dezbateri, mese rotunde 
la Arad, Reșița și Timișoara cu 
tematici legate nemijlocit de ne
voile practicii. De exemplu, una 
dintre temele ce va permite or
ganizarea de dezbateri și mese 
rotunde la Uzina constructoare 
de mașini din Reșița, Uzina de 
strunguri din Arad, Industria lo
cală din Timișoara, etc. ar pu
tea fi „Marketingul și asimila
rea de produse noi“, ceea ce va 
permite gruparea specialiștilor 
interesați în problemele de mar
keting.

In afara acestor acțiuni pe 
plan zonal, vom organiza anul 
viitor o dezbatere cu participare 
națională pe tema „Marketingul 
și desfacerea în exterior a pro
duselor".

Pe lingă 
teri, difuzări 
formative șl 
de al V-lea 
nai de marketing 
loc la Timișoara, 
1—3 iulie, îi acordăm o atenție 
aparte. El va avea loc sub aus
piciile Federației internaționale 
de marketing și Asociației româ
ne de marketing.

Red. Fiind prima manifestare 
științifică internațională de a- 
cest fel din țara noastră, v-am 
ruga să vă referiți la ea mai pe

Conf. dr. D. Mareș — Semi-" 
nărui, al cărui Comitet interna
țional de onoare este format din 
personalități marcante, are ca 
temă „Marketingul și promova
rea relațiilor economice interna
ționale". '■■■■•■■

Lucrările propriu-zise vor a- 
vea loc în cinci secții fiecare cu 
o tematică aparte : „Marketin
gul și implioațiile sale", „Rolul 
cercetării", „Marketingul ca in
strument pentru o politică de 
investiții", „Interacțiunea dintre 
structurile distribuției" și „Stra
tegia de marketing".

I. DANCEA

La Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria celu
lozei și hîrtiei. s-a proiectat un 
alimentator cu plăci destinat des
cărcării lemnelor din vagoane și 
alimentării transportoarelor de 
la liniile de cojire din combina
tele de hîrtie și celuloză. Pînă a- 
cum lemnele erau cărate cu 
buldozerul, mod în care nu se 
putea asigura ritmicitatea ali
mentării tocătorilor, înregistrîn- 
du-se numeroase perturbări în 
procesul de cojire. Noul utilaj 
proiectat de inginerul Mihai Șa- 
rameț se execută la întreprin
derea „Unio“ din Satu Mare.

Duminică a avut loc 
Brașov faza județeană 
concursului „Țintașul de 
lită“, primul de acest fel 
din țară, cu participarea a 
350 de tineri din liceele, în
treprinderile și comunele 
județului. Rezultate deose
bite în cadrul concursului 
au obținut centrele de pre
gătire militară de la Uzina 
de autocamioane, Uzina 2, 
Liceul economic nr. 1, Li
ceul Unirea din Brașov, ti
nerii de la Combinatul chi
mic Făgăraș, „Electropreci- 
zia“ Săcele, precum și ti
nerii din comunele Apața 
și Măeruș.

CLUJ,

să 
în

• •• O croială pe măsura fap
telor... Albu Ion (22 ani) șl Co- 
torog Marin (22 ani) din Potlogi, 
Dîmbovița, încercînd să trăiască 
fără să muncească se țineau 
de... potlogării. Intr-una din 
nopțile trecute el au luat la rind 
casele sătenilor, încercînd 
șterpelească tot ce le ieșea ... 
cale. După ce au fost simțiți și 
alungați de cîțiva gospodari, au 
izbutit, totuși, să găsească o 
casă nepăzită, de unde au furat 
o pătură, un ceas de aragaz și... 
o foarfecă de croitorie. Pe cel 
doi potlogari îl așteaptă acum o 
croială pe măsura faptelor co
mise.

• •• 18 000 lei dintr-un foc... 
Băiețelul Mihăiță Prună (7 ani) 
din Șirețel (Iași) se juca cu chi
briturile lingă o șiră de paie din 
curtea sediului C.A.P. Din joaca 
lui nevinovată a ieșit pînă la 
urmă un ditamai pojarul, pe 
care, cu chiu cu vai, X-au stins 
pompierii voluntari. Tatăl lui 
Mihăiță va plăti acum cei 18 000 
lei — pagubele rezultate în urma 
incendiului.

INTRE 17—20 IUNIE,
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE CICLISM

„CUPA
VOINȚA"

Miercuri, zi fastă
de RADU DUMITRU

conferințe, dezba- 
ale materialelor in- 
documentare, celui 
Seminar intemațio- 

ce va avea 
în zilele de

LA OPERA DIN IAȘI

MILLO DIRECTOR'/

z" ' 'i ' 'ki1 M

După 104 ani de la publica
rea comediei „Millo director" 
In Foaia Soțietățiiti. din Buco
vina, iată că scena .operei ie
șene prezintă piesa lui yasile 
alecsandri într-o hou£ forma, 
latorată compozitorului Traian 
Mihăilescu.

Folosind ca libret, aproape 
ntegral, textul celui care a 
•ămas „poet dintre cei mai 
nari, descriptiv de o putere și 
ineță neobișnuită, făuritoriu 
naestru de versuri" — după 
■im îl caracterizează Nicolae 
orga — compozitorul ieșean 
i însăilat o muzică încadrată 
■orect in granițele vodevilului, 
•.vident modernizat, ca și în 
ierul ți atmosfera proprie 
omponisticii lirice contempo- 
ane românești — care face 
•asă bună, mai ales în a doua 
umătate a operei cu piesa lui 
fosile Alecsandri. Primiți ta
rtan, neconvingător și neuni- 
ar ca muzică, cucerește în- 
leosebi prin ideea regizorului 
leorge Zaharescu de a crea, 
le la prima ridicare de cor- 
ină pînă la acordul final, un 
fana continuu de gesturi și

mimică, unitar și încadrat în 
epocă.

Frecventele momente de 
„stop-cadru" care subliniază 
fiecare idee și acțiune nouă, e- 
vocînd cum nu se poate mai 
bine fotografia secolului XIX 
—, cit și mișcările, cite o dată 
exagerate, clar splendid incluse 

. în ritmul muzicalității textu
lui, dezvăluie ridicolul parve
nitismului de care Alecsandri 
a rîs cu toată forța talentului 
său. De asemenea, colectivul 
de interpreți, (Traian Uilecan, 
Florica Mărieș, Maria Boga- 
Verdeș, Dorin Văideanu, Emil 
Pinghireac, George Popa ți 
Cristian Georgescu) omogen 
ți fidel intențiilor regizorului, 
a reușit să transmită spectato
rilor, hazul, necazul, comicul 
ți ridicolul unor situații care 
fac parte din tabloul original 
al societății de mult trecute.

In felul acesta Opera din 
Iași îți aduce omagiul său bar
dului de la Mircețti, de la a 
cărui naștere se împlinesc la 
21 iulie 150 de ani.

DOINA MOGA

I. V. A. V.

UN PREMIU DE ONOARE

EVENIMENTUL ARTISTIC

.••• Și-a băut mințile... Ve
nind spre casă mal pe seară, 
M.K. (68 de ani) din Slghetul 
Marmației a fost ajunsă din 
urmă de un tînăr care a doborî- 
t-o la pămînt șl a violat-o, iar 
apoi, fiind foarte beat, a adormit 
în stradă. Autorul acestei fapte 
inconștiente este Vasile Bledea 
zis Cracu, în vtrstă de 21 de 
ani, domiciliat în Slghetul Mar- 
mafiei.

Prea puțin sau doar Ia răstimpuri aflat în atenția criticii, 
nerelevat incă pe deplin și nici pe măsura valorii — cum 
se observă de fiecare dată cind poezia sa este discutată sau 
semnalată — Emil Botta, om și poet de o rară și exemplară 
modestie, și-a creat pentru sine și pentru cei ce-1 urmează 
în această încercare fantastică care pare să fie poezia, un te
ritoriu al neliniștilor și bucuriilor sublime hrănite Ia himera 
dureroasă a nemuririi Și sunetele cad / ca imense coloane, 
/ ca păduri de marmură. / Universale Allegrezza, / un imn al 
bucurie] / intona clopotele !“

într-o zi a săptămînii trecute oînd i se inmina PREMIUL 
DE ONOARE al revistei „Argeș" l-am revăzut pe Emil Botta 
intr-o emisiune a televiziunii recitind Emineseu. Cuvintele 
se întregeau greoi, rupte parcă din ființa actorului, se nășteau 
atunci, în acea clipă se apropiau și se îndepărtau de lume și 
începeau să fie, sau erau doar amintire sufocantă, țipăt și 
duioșie, iubire nesfirșită —, lumina cădea frintă pe un obraz 
cutreierat de viață și căutare, palmele se adunau uneori re- 
găsfndu-și puterea prefăcută și rătăceau apoi ca niște su
perbe și inutile aripi...

Intr-un timp in care, pretutindeni în lume, iubitorii adevă- 
rați de poezie sînt atît de puțin numeroși și mult prea capri- 
cioși și exclusiviști în iubirea lor totuși minunată, iată că, 
prin Emil Botta, poet și actor — fericită alcătuire ! —, am 
descoperit iarăși, simplu, în acea seară oarecare, miracolul 
grav al Poeziei și Poetului. Nu știu cîți dintre cei care au 
intirziat atunci în fața televizorului au rămas să-I asculte și 
sâ-1 vadă și pe Emil Botta, dar — cei care au făcut-o, au 
trăit cred, asemenea mie, sentimentul adine al participării la 
oficierea unui act de cultură. Tot așa cum, gestul revistei 
„Argeș" de a-i oferi premiul de onoare a însemnat, și va 
însemna, cred iar, un eveniment de o superioară noblețe 
petrecut în tăcerea de-o clipă a vieții noastre artistice și cul
turale. Adun'de-aci speranța că mîine vor fi mult mai mulți 
aceia care vor rosti șoptit cuvintele poetului Emil Botta : 
un glonte colosal, o ghiulea / imi atinse inima, / și, ca o pă
pădie. spulberată e ea, / oh, sărmana inimă, vulnerabilă".

CONSTANTIN STOICIU

A APĂRUT 
TÎNĂRUL LENINIST 
NR. 5

• ••_ Hoțul din autobuz. Toc
mai cînd dădea să coboare din 
mașină, G. F. a observat că po
șeta îi era deschisă și că îl lip
sea portmoneul cu bani. Averti
zat, șoferul a închis Imediat uși
le autobuzului și făptașul a fost 
depistat cu ajutorul cetățenilor. 
Era Dumitru Apostol (19 ani) 
din Iași, de abia Ieșit din insti
tutul de reeducare.

• •• Chilipirgiii păcăliți. Trei 
elevi de la Școala profesională 
,,Electromotor** din Timișoara 
voiau să fie în ton cu moda, 
mai precis — să-și procure niște 
pantaloni blue-jeans. S-a ivit șl 
un ofertant, în persoana lui 
Achim Gh. loan (20 ani), care 
le-a promis că le va aduce trei 
perechi de pantaloni contra su
mei de numai 1 050 lei. A luat 
banii și... dus a fost. Păgubașii 
s-au mal întîlnit cu el abia la 
miliție, unde au fost chemați să-1 
recunoască.

ORGANIZEAZĂ

fiindcă

Nu știu cum se face dar în 
ultima vreme, fotbalul cel mai 
frumos, cu șuturile cele mai 
grozave și cu combinațiile cele 
mai subtile, într-o zi de mijloc 
de săptămînă l-am văzut. E su
ficient să dau drept exemplu 
prima manșă a finalei Chelsea- 
Real Madrid, meci antologic, de 
cinematecă. S-a jucat pe viață 
și pe moarte, cu „dăruire tota
lă" și „sacrificiu suprem", în 
mare viteză, cu schimburi min
cinoase, cu salturi impondera
bile și atacuri susținute, cu faze 
electrizante și alte asemenea 
drăcovenii. Și în plus cu extrem 
de puține faulturi (și cine-și 
închipuie că cei 22 de jucători 
au jucat pe corcodușe, se-nșeală 
amarnic. Dar nimeni nu se mai 
inșeală astăzi amarnic,
nimeni nu-și închipuie că cei 
22 de jucători au jucat pe flo
rile dalbe).

Poate, ar declara cineva cu 
adinei înclinații filozofice este o 
chestiune metafizică, poate că 
pentru fotbal miercurea și joia 
(uneori și vinerea) sînt zile 
faste.

S-ar putea însă să nu fie chiar 
o chestie atît de metafizică, 
poate că pur și simplu miercu
rea televiziunea transmite (și 
foarte bine face) jocuri susți
nute de echipe bine pregătite.

Fire mai prozaică, mă simt 
atras de ultima alternativă. As
tăzi, din nou sîntem invitați la 
un prinz bogat.

Din Olanda, spun agențiile 
de presă, cam 40 000 de oameni 
au plecat cu steaguri și garoafe 
să-și susțină compatrioții pe 
Wembley, templul fotbalului. 
Dinspre Atena, alte mii de su-

porteri (de data aceasta ai Iul 
Domazos) și-au luat rămas bun 
de la sofii, copii, părinți, prie
teni, pornind și ei spre același 
templu. Va fi o rugă teribilă, cu 
coruri puternice, rituale de vra- 

■ jă, strigăte de spaimă, atacuri 
de cord de bucurie. Iar pe drept
unghiul verde din nou vom ve
dea probabil ceva „între vis 
și realitate". Personal, joc pe 
mîna grecilor. Știu, teoretic șan
sele lor sînt minime, dar sim
patia mea spre ei se-ndreaptă. 
Mai întîi pentru că sînt mai 
apropiați prin temperament și 
vorbă, apoi pentru că ne-au 
fost cîndva tovarăși de grupă 
și i-am bătut, și apoi dintr-un 
puternic spirit de solidaritate. 
Bărbătească.

Așa că nu știu cum se face, 
dar în ultima vreme, fotbalul 
cel mai frumos, fotbalul cu șu
turile cele mai grozave și cu 
combinațiile cele mai subtile în 
ziua aceasta de mijloc de săp
tămînă l-am văzut.

La handbal, după un meci 
dramatic, din păcate nu și 
spectaculos (ploaia ne-a jucat 
tuturor, dar mai ales jucători
lor, o festă neplăcută, tare 
neplăcută) Steaua a cîștigat și 
anul acesta titlul de campioană. 
Prea multe despre partida deci
sivă nu se pot spune, fazele 
atractive și rapide au fost pu
ține și cam sărăcuțe. Comba
tanții s-au luptat precum leii, 
dar așa cum am mai spus, con
dițiile de joc au fost o piedică 
de netrecut. Felicltînd pe cam
pioni pentru performanța obți
nută le urăm ca în noua com
petiție a campionilor europeni 
de data aceasta să treacă cu 
succes și ultimul meci final.

PREMIERA 
PE UN ȘANTIER 
DE 20 000 HECTARE

Aproape jumătate din supra
fața județului Olt va fi șantier 
în acest cincinal. în sistemele 
mari, dar mai ales în amena
jări locale, aproape o sută de

Vă recomandăm din SUMAR:
• „Arta conducerii organizați

ilor U.T.C.**, în viziunea primu
lui secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C., Cornel 
Șandru.
• Prof. univ. dr. Ivanciu N. 

Văleanu, ne propune o incursiu
ne „La izvoarele 
te de tineret".
• Prof. univ.

Cazacu prezintă 
și interesantă 
lingvistica**.
• O temă de actualitate „Dez

voltarea democrației socialiste" 
este dezbătută de prof. dr. doc. 
I. Ceterchi, cercetător științific, 
S. Popescu, asistent și N. Popa.
• C. Mamall încearcă o conci

liere a conflictului dintre rațiu
ne și afectivitate în eseul „Lo
gica afectivă".

O Dezbaterile Tînărului Leninist 
sînt orientate de Gheorghe Sovu, 
Ion Bancotă, D. C. Giurescu, N. 
Dragoș, V. Arachelian spre 
„Sensul contemporan al spiritu
lui revoluționar și al patriotis
mului".
• Prof. dr. doc. Alexandru 

Roșea pledează pentru „Edu
carea creativității".

O „Istoria României în date" 
este discutată în preajma apari
ției „Cu autorii de față" : Prof, 
univ. dr. doc. G. C. Giurescu, 
Gheorghe Rădulescu, N. Nicolaes- 
cu, H. Matei și M. Popa.
• R. Bena lansează o „Invita

ție la o dezbatere" despre : 
„Timpul liber al tineretului ci
tadin (I)**.

SĂPTĂMÎNĂ 
„EMINESCU"

presei comunis- 

dr. doc. Boris 
o foarte tînără 
știință „Socio-

între 3 și 9 iunie a. c. la 
Ipotești și Botoșani se vor or
ganiza o serie de manifestări 
cultural-artistice dedicate ce
lui care și-a luat zborul pe 
aripile poeziei de pe aceste 
meleaguri. Inițiativa, aparți
nînd Comitetului județean 
Botoșani al U.T.C., face 
parte din ciclul de ac
țiuni pregătitoare ale celei de 
a doua ediții naționale a „Zi
lelor Emineseu", care va avea 
loc către sfirșitul lunii. în 
satul copilăriei marelui poet 
vor verii în pelerinaj în fie
care zi toți cei care îi iubesc 
poezia. Tot aici, un grup de 
actori de Ia teatrul din Boto
șani, care-i poartă numele, si 
premianții 
poezie
oferi un recital din 
frumoase strofe ale 
nescu.

concursului 
„Eminesciana", 

cele
lui Emi-

de 
vor 
mai

O. MILEA

• •••••

HELLO DOLLY : rulează la Pa
tria (orele 9.30; 13; 16,30; 20).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I 
AȘA 7 rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15; 17,45), Tomis (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Grădina Doina (oră 20), 
Grădina Tomis (ora 20,15), Grădi
na Aurora (ora 20,15).

DA-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la București (orele 9; 11,15; 
21,15), București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,30; 18,45; 21).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21), Grădina Festival
(ora 20).

VULPILE ȘI ȘOARECII : rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grivița 
(orele 9; 12,30; 16: 19,30), Flamu
ra (orele 9: 12.30; 16; 19,30), Mo
dern (orele 9; 12.30; 16; 19,30),
Stadionul Dinamo (ora 20).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 12,30;

Melodia (orele 9; 
Gloria (orele 9; 
Grădina Modern

12,30;
12,30; 
(ora

16; 19,30),
16; 19,30),
16; 19,30), 
20,15).

CAZUL 
toria 
18,30;

AVENTURILE___ ______
WYER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 12,30; 15,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,45—20.45 în conti
nuare).

PREȚUL PUTERII : rulează Ia 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

rulează 
17,45;

C. L.
(orele 9 

20,45).

rulează la 
11,15;

Vic-
13,30; 16;

LUI TOM SA-

18.30; 20,45).
IN ARȘIȚA
la înfrățirea 
20).

SECRETUL
TORIA : rulează la Buzești 
le 14,30; 17,15), Grădina Buzești 
(ora 20,30).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 In 
continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16,30; 20), Arta 
(ora 16). Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Arta (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Unirea (orele 16.30: 20,15), Grădi
na Unirea (ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lira (orele

NOPȚII : 
(orele 15,30;

DIN SANTA VIT- 
(ore-

mii de hectare vor fi irigate, pe 
alte aproape zece mii de hec
tare, cuprinse între 
dealurilor din ’ ' 
meana, vor fi executate lucrări 
de stăvilire și prevenire a ero
ziunilor, iar în sudul județului, 
în lunca Oltului Și în cea a Ol- 
tețului, pe 20.000 de hectare sînt 
prevăzute lucrări de desecări. 
Un efort deosebit, ce se va con
cretiza în sporuri de producție 
apreciate la aproape un miliard 
de Iei.

Zilele acestea s-au inaugurat 
lucrările pe unul din aceste șan
tiere. La confluența Oltețului cu 
Oltul, pe o suprafață de 3.000 de 
hectare, pînă acum complet ne
productivă din cauza excesului 
de apă, cooperativele agricole 
din Greci, Osica și Cioroiu au 
început lucrările mecanice de 
realizare a rețelei de canale. E 
primul din cele 5 șantiere de a- 
cest gen ce se vor deschide în 
județul Olt. O premieră oe con
stituie cîmp de afirmare și pen
tru tineri. De altfel, aproape 
cinci sute de utaciști din Osica, 
Greci, Cioroiu și din localitățile 
vecine lucrează duminică de du
minică la executarea lucrărilor 
ce nu pretind calificare. Con
centrarea de forțe permite ca, 
zilnic, să se realizeze lucrări e- 
chivalente cu desecarea a 20 de 
hectare, ritm ce dă garanția că 
angajamentul formulat : in toam
nă. întreaga lucrare să fie în
cheiată, va fi îndeplinit.

versanții
Platforma Cot-

G. F.

Redactorul paginii : 
SOFIA SCORȚARU

țrJ||jM Wljw 
iTLir ./j- iii.* uX-A* ‘

LUI ȘAPTECAI; 
DOMNITEI RALU : 
Drumul Sării (orele 
Ferentari (orele 15; 

(orele 15,30; 19). 
rulează la Volga to

ll, 30; 13,45; 16; 18.15;

15,30; 18), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30;. 16; 18,15; 20,30), Grădina VI- 
tan (ora 20,15), Grădina Lira (ora 
20,15).

HAIDUCII
ZESTREA 
rulează la 
15,30; 19,15), 
19), Moșilor

SERATA : 
rele 9,15; 
20,30).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

PAN WOLODYJOWSKI : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Pacea (ore
le 16; 18: 20). Cosmos (orele 18;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Crîngașl (orele 16; 18; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : 
lează la Viitorul (orele 16; 18;

CRONOMETRUL : rulează 
Popular (ora 15,30).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Popular (orele 18;

PE COMETA ; rulează la 
ca (orele 16; 18; 20).

CHEMAREA FRONTULUI 
lează la Cosmos (ora 15,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18).

ru-
20). 

la

ru- 
20,15). 
Mun-

TU-

între 17—20 iunie a.c., 
UCECOM, cu sprijinul Federației 
române de ciclism și în colabo
rare cu I.S. Loto-Pronosport, or
ganizează, la Cluj, cea de a 
XVI-a ediție a concursului in
ternațional de ciclism dotat cu 
„Cupa Voința". Devenită tradi
țională, competiția reunește 
participant! din toate cluburile 
din țară precum și sportivi de 
peste hotare din Austria, Franța, 
Bulgaria, Polonia, Ungaria, în 
total peste o sută de cicliști.

Iată programul de desfășurare 
a competiției : etapa I, 17 iunie, 
orele 9,00 — Cluj — Aiud — Cluj 
(157 km) ; etapa a Il-a, 18 iunie, 
orele 9,00 — Cluj — Feleac (în 
pantă : 7 km) ; etapa a IH-a, 18 
iunie, orele 16,00 Cluj — Huedin 
— Cluj (95 km) : etapa a TV-a, 
19 iunie, orele 9,30 — Cluj — 
Zalău — Cluj (136 km) ; etapa a 
V-a, 20 Iunie, orele 10,00 Cluj — 
circuit (60 km).

Ministerul Comerțului Interior, 
I. S. Loto-Pronosport. întreprin
derea . de prezentare și reclamă a 
cooperației (IPREC), ADAS, De
partamentul industriei alimenta
te etc. vor acorda cîștigătorilor 
competiției și etapelor, numeroa
se premii în obiecte, ..cupe, di
plome, fanioane ș.a.

Deși timpul este înaintat, o se
rie de cluburi și asociații întîr- 
zie să definitiveze listele de 
participant! și să le trimită or
ganizatorilor competiției. Să fie 
un lucru așa de greu 7

Cluj

Azi, pe micul ecran, începînd 
de la orele 20,30 în direct 

de pe Wembley

PANATHINAIKOS ATENA- 
AJAX AMSTERDAM

Templul european al fotba
lului, cum este denumit sta
dionul Wembley din 
dra, va găzdui astă 
pentru a treia oară, o 
a „Cupei campionilor 
peni" la fotbal. Protagoiiiste 
— echipele Panathinalkos 
Atena și Ajax Amsterdam.

Partida se anunță deosebit 
de atractivă — fiecare echipă 
are o concepție proprie de joc 
și un stil total diferit — șl 
rezultatul rămîne incert pînă 
la fluierul final.

Meciul va începe la orele 
20,30 (ora Bucureștiulul) șl va 
fi transmis, în direct, de pos
turile noastre de televiziune.

Lon- 
seară, 
finală 
euro-

• Astăzi, pe 4 stadioane din 
țară au loc meciurile retur din 
cadrul „sferturilor" de 
ale „Cupei României" Ia 
Programul jocurilor este 
torul : Progresul Brăila 
namo București (în tur 
Crișul Oradea — Steaua 
rești (în tur 0—5) ; G.F.R. Timi
șoara — Metalul București (în 
tur 0—4) ; Universitatea Cluj — 
Politehnica Timișoara (în tur 
3—1).

finală 
fotbal 
urmâ- 
- Di-
1-4) I 
Bucu-

OM
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le" (Sala Comedia) : FANNY — 
ora 20 ; (Sala Studio) : TRAVESTI
— ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20 ; (La Sala Palatului) : A- 
CEȘTI NEBUNI FĂȚARNICI — 
ora 19,30 ; Teatrul Giulești : 
GEAMANDURA — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" ; PINOC
CHIO — ora 16 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Cal. Victoriei) : PETER 
PAN — ora 17 ; NOCTURN III
— ora 21,30 ; (Str. Academiei) : 
DE CE A FURAT, ZMEUL MIN
GEA — ora 17 ; Teatrul „Ion Va- 
sileăcu" : SPARGERE LA MIE
ZUL NOPȚII — ora 19,30 ; An
samblul „Rapsodia Română" : 
LA IZVOARE DE FRUMUSEȚE

REZERVAT PENTRU
COPII Șl ELEVI

Club ul sportiv 
„Constructorul" din 
Capitală ne anunță 
că pune la dispoziția 
copiilor și elevilor din 
sectorul V, terenurile 
de baschet, handbal, 
fotbal și volei din 
șoseaua Olteniței nr. 
13—19 potrivit ur
mătorului program: 
luni, marți, miercuri, 
joi și vineri între 
orele 8,00 — 13,00. 
Pista de atletism și 
sectoarele de sărituri 
și aruncări pot fi fo-

losite zilnic și pentru 
amatori, clubul „Con
structorul" asigură 
asistența tehriică de 
către cadre de spe
cialitate.

De asemenea, te
renurile de baschet, 
handbal și volei din 
șoseaua Iancului nr. 
130 aparținînd ace
luiași club vor sta la 
dispoziția copiilor și 
elevilor în zilele de 
luni, marți, miercuri, 
joi și vineri între o- 
rele 11,00 și 14,00. 
Copiii și elevii orga-

nizați în grupuri în
soțite de cadre di
dactice sau instruc
tori, se vor adresa 
zilnic, la administra
ția bazei sportive 
pentru programare.

Măsura este bine
venită, lăudabilă și 
ea se încadrează în 
acțiunea de a folosi 
cit mai rațional ba
zele sportive exis
tente în scopul lăr
girii posibilităților de 
practicare a sportului 
de către mase cit 
mai largi de tineri.

TOȚI KVOPIȚII
AU OBȚINUT CALIFICAREA
La Moscova și Las Palmas, 

favoriții, marii maeștri. Korcinoi 
și Larsen au avut un finis pu
ternic, reușind să dștige convin
gător meciurile susținute cu 
Gheller și, respectiv, Uhlmann. 
In intîlnirea cea mai echilibrată 
la un moment dat, care promitea 
momente de suspense în ultime
le partide. Korcinoi a jucat ex
celent. depășindu-și relativ ușor 
din punct de vedere strategic, 
mai ales, adversarul. Actualul 
campion al U.R.S.S. a reușit un 
procentaj foarte ridicat (31/2 
puncte din 4 posibile) in acest 
final de meci, realizind o victo
rie confortabilă și pe deplin me
ritată. Scor final : Korcinoi — 
Gheller 5 1/2—2 1/2.

în Insulele Canare, la
Palmas, a avut loc unul din cele 
mai interesante dueluri din ca
drul acestei prime etape a me
ciurilor candidaților. După cum 
se știe, aici s-au întîlnit marele 
maestru danez Larsen, optimis
tul nr. 1 al lumii șahiste în acest 
moment și șolidu.1 jucător din 
R.D.G.,’ Uhlmann. Conform cal
culelor hîrtiei, Larsen era mare 
favorit dar pînă la data dispută
rii meciului scorul dintre cei 2 
mari maeștri era net favorabil 
adversarului' său.' Cu stilul său 
întreprinzător bazat pe mici lo
vituri tactice neașteptate. în cele

Las

— ora 18,30 ; _____ _
ARENA PRIMĂVERII 
19,30.

Circul ,,Globus" :
ora

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30), 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,15).

MIERCURI, 2 IUNIE 1971
emisiu- 
tehnice

mai liniștite momente, Larsen a 
izbutit să-și deruteze partenerul, 
renumit prin jocul său clasic or
donat, specific șahiștilor ger
mani.

Cîștigînd partida a opta Uhl
mann se apropiase la un punct 
dar cea de a noua întilnire a 
fost și ultima. Larsen a câști
gat-o și o dată cu aceasta și me
ciul. Soor final : Larsen-Uhl- 
mann 5 1/2—3 1/2. In mod prac
tic toți cei patru mari maeștri 
calificați în semifinalele actua
lului ciclu de candidați sînt cu- 
noscuți deoarece la Vancouver 
fantasticul scor de 5—0 în fa
voarea lui Fischer nu-i lasă nici 
măcar iluzia unei șanse practice 
sovieticului Taimânov. Tn caz că 
supercampionul american ciștigă 
sau remizează partida a șasea 
(care va fi, probabil, ultima a 
acestui meci, după părerea mul
tora. inegal), intîlnirea de la 
Vancouver va intra in istoria șa
hului. Nimeni, niciodată, nu a 
reușit să realizeze o victorie la 
un asemenea scor.

Amatorii de surprize și de 
senzațional au fost poate dezi
luzionați deoarece toți marii fa- 
voriți s-au calificat în semifi
nale. Lumea șahistă va avea însă 
parte de două meciuri extra
ordinare care se vor disputa în 
luna iulie a.c. în primul, fostul 
campion mondial Petrosian va 
primi replica actualului cam
pion sovietic Korcinoi. iar in 
celălalt, rivalitatea sportivă din
tre Bobby Fischer și Larsen va 
avea cel puțin pentru un mo
ment. un deznodămint. Finala 
dintre învingătorii acestor două 
meciuri se va disputa în septem
brie iar la începutul anului vii- 

campionul mondial Spasski 
primi asaltul cha.llangeru.iui 
oficial.
FLORIN GHEORGHIU

n 18,00 Ex-Terra ’71 — 
ne-concurs de construcții 
pentru pionieri și școlari. în vi
zită la Uzina de locomotive 
„Electroputere" din Craiova. Din 
activitatea pionierilor de la cer
cul de navomodele al Casei pio
nierilor din Galați • 18,25 Mult 
e dulce și frumoasă... • 18,40
Confruntări. Eficiența unei dez
bateri. Factori de răspundere 
din organele economice de sinte
ză despre aplicarea propunerilor 
privind îmbunătățirea activității 
de valorificare a rezultatelor 
cercetării științifice. • 19,10 Tra
gerea Pronoexpres • 19,20 1001 
de seri « 19,30 Telejurnalul de 
seară. Sport • 20,10 Reflecțor 
O 20,30 Fotbal : Finala 
campionilor europeni" : 
Amsterdam-Panathinaikos 
Transmisiune directă de 
dionul Wembley din 
O 22,15 Aventuri în epoca de 
piatră — film de desen ' "
a 22,40 Secvențe Italiene 
Telejurnalul de noapte 
închiderea emisiunii.

INTRE 8—20 AUGUST 
FLORIN GHEORGHIU 
LA „OPEN"-UL S.U.A.

Zilele trecute. Federația de 
șah a S.U.A. a adresat mare
lui maestru international de 
șah român Florin Gheorghiu 
o invitație de a participa Ia 
campionatele de șah „open" 

loc 
în lo- 
stalul

„Cupei 
Ajax 

Atena, 
la sta- 
Londra

animat
• 22,55
• 23,95

campionatele de șah ... 
ale S.U.A., ce vor avea 
între 8—20 august a.c. 
calitatea Ventura din 
California.

întrecerea este unul 
cele mai prestigioase 
care se organizează în __
tele Unite, printre cîștigătorii 
ultimelor ediții numărindu-se 
marii maeștri international! 
Reshevsky, Benko, R. Byrne, 
Larsen.

dintre 
turnee 

Sta-
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Vizita în R. P. Chineză a delegației de partid și guvernamentale 
române condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1) 
îmbrățișează cu premierul 
Ciu En-lai.

Pe aeroport sînt prezenți 
Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Pekin, membru al delegați
ei române, precum și nu
meroși specialiști români a- 
flați în China. Sînt de față, 
de asemenea, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
Republica Populară Chineză. 
Este prezent Cian Hai-fun, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București, 
care a sosit la Pekin cu avio
nul prezidențial.

Pe aeroport se afla aliniată 
o gardă de onoare formată 
din militari ai forțelor arma
te chineze.

Răsună solemn acordurile 
imnurilor de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Populare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Ciu 
En-lai trec în revistă garda 
de onoare, precum și detașa
mente ale miliției populare și 
gărzilor roșii.

Aclamațiile mulțimii răsu
nă necontenit-

Răspunzînd ovațiilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre grupurile com
pacte ale celor aflați pe aero
port, se oprește, strînge mîi- 
nile multora din cetățeni, ca- 
re-și exprimă entuziast sen
timentele de prețuire și stimă 
față de conducătorii partidului 
și statului nostru, față de po
porul român. Din mulțime se 
desprinde Ceo Jui-tsin, preșe
dinta comunei populare „Prie
tenia chino-română“, care 
transmite oaspeților urările 
de bun venit ale tuturor mem
brilor comunei.

Platoul aeroportului devine 
o imensă scenă în aer liber, 
pe care se desfășoară într-o 
înlănțuire de ritmuri și cu
lori un spectacol folcloric 
plin de pitoresc.

De la aeroport,, coloana de 
mașini escortată de motoci- 
cliști, străbate regiunea de 
centură a marelui oraș. Pe 
ambele părți ale șoselei se de
rulează,. într-o infinită varie
tate secvențele . unui peisaj 
bogat, variat, modelat de mi
na omului stăpîn pe propria 
soartă. Livezi de pomi fruc
tiferi, alternează cu lanuri de 
grîu, cu plantații de vii, cu 
grădini.

Lîngă una din străvechile 
porți ale milenarului Pekin, 
unde prezentul socialist se 
face simțit prin peisajul oferit 
de halele uriașe și de turnu
rile uneia din noile termocen
trale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, Elena 
Ceaușescu, și tovarășul Ciu- 
En-lai, iau loc într-o mașină 
deschisă. Intr-o altă mașină 
deschisă iau loc tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Huan Iun 
Shen și Cian Ciun Cian.

Se intră în oraș pe bu
levardul principal dominat 
de clădiri noi. Pe întreaga sa 
lungime de 12 km bulevardul 

ț este împodobit cu steagurile 
celor două țări. Imense lozinci 
cu inscripții în limbile româ
nă și chineză : „Un călduros 
bun-venit înalților oaspeți ro
mâni !“ „Un salut călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu!", 
„Trăiască unitatea dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Chinez, bazată 
pe marxism-leninism și inter
naționalism proletar!", sînt ar
borate de ambele laturi ale ma
rii artere.

O veritabilă tălăzuire ome
nească, așa cum cunoaște Pe
kinul numai cu prilejul unor 
evenimente de cea mai mare 
importanță, se înfățișează pri
virilor. Parcă toți oamenii ca
pitalei și-au dat întîlnire pe a- 
cest adevărat- traseu al priete
niei chino-române. Totul este 
dominat de uralele și aclama
țiile nesfîrșite ale mulțimii.

Conducătorii de partid și de 
stat români și chinezi răspund 
ovațiilor și impresionantelor 
manifestări spontane.

Dimensiunile magistralei se 
amplifică, devenind parcă ne
mărginite atunci cînd coloana 
oficială pătrunde în istorica 
piață Tien An-mîn. Aici de la 
uriașa tribună construită în 
stilul clasic chinez a fost pro
clamată în octombrie 1949 
Republica Populară Chineză 
act care a reprezentat o co
titură radicală în destinele 
poporului chinez și s-a înscris,

Președintele Nicolae Ceaușescu Escală la Irkutsk
a primit pe

Samdech Norodom Sianuk
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
cu soția sa, Elena Ceaușescu, 
și Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, au primit în cursul zilei de 
marți, la reședința oficială, pe 
Samdech Norodom Sianuk, șe
ful, satului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Național U- 
nit al Cambodgiei, și sRia sa 
Monique Sianuk, împreună cu 
Penn Nouth, premierul guver
nului regal de uniune naționa- 

totodată, ca un factor de mare 
însemnătate în schimbarea ra
portului de forțe pe plan mon
dial.

De atunci, numele pieței 
Tien An-mîn a rămas legat de 
toate evenimentele de seamă 
ale Chinei populare. Piața este 
flancată de impunătoarele clă
diri moderne ale Adunării re
prezentanților populari și Pa
latului muzeelor.

în momentul cînd coloana 
pficială pătrunde în piață, mii 
de baloane se înalță spre al
bastra cupolă a acestei frumoa
se zile de vară. Tribunele late
rale, populate de numeroși ti
neri, își schimba înfățișarea : 
din imense buchete de flori 
apar scrise în limbile română 
și chineză cu litere galbene 
pe fond roșu cuvintele „Bi
ne ați venit !“ Un alt moment 
semnificativ : din difuzoare se 
revarsă acordurile atît de cu
noscute nouă, românilor, ale 
marșului brigăzilor de muncă 
ale tineretului.

Coloana se apropie, după 
două ore de la sosire, de re
ședința rezervată oaspeților 
români, Tuai Yui-tai- Un 
imens portret al tovarășului 
Ceaușescu domină întretă
ierea a două bulevarde.

Entuziasta primire pe care 
Pekinul a făcut-o tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți 
soli ai poporuluL» român, a 
constituit o puternică de
monstrație a prieteniei dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, prietenie statornică, 
bazată pe stimă și prețuire 
reciprocă, pe principiile mar- 
xism-leninismului și interna
ționalismului socialist.

Este ceea ce subliniază în 
această zi, toate ziarele și co
mentariile radiofonice din ca
pitala chineză. In editorialul 
în care salută sosirea pe pă- 
mîntul Chinei a delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne, ziarul „Jenminjibao" 
arată : „Această vizită repre
zintă un mare eveniment în 
istoria relațiilor prietenești 
dintre cele două partide și po
poare, dintre cele două țări ale 
noastre. Cu profunde senti
mente frățești, cele 700 milioa
ne de chinezi adresează un căl
duros bun-venit solilor poporu
lui român prieten". Relevînd 
că, în ultimii ani, colaborarea 
multilaterală dintre cele două 
țări s-a dezvoltat în mare mă
sură, ziarul subliniază : „Cre
dem cu tărie că vizita dele
gației române va aduce cu si
guranță o contribuție nouă la 
întărirea și dezvoltarea prie
teniei dintre partidul Comu
nist Chinez și Partidul Comu
nist Român, dintre popoarele 
chinez și român".

Acestea sînt auspiciile sub 
care s-a desfășurat prima zi 
a vizitei delegației de partid 
și guvernamentale române în 
China prietenă.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION MĂRGINEANU 
ROMULUS CĂPLESCU 

EUGEN PREDA 
ION GALATEANU

La reședința delegației de partid și guvernamentale române, în timpul întîlnirii pro
tocolare între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ciu En-lai.

Foto : A. PASAT

lă al Cambodgiei, președintele 
Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.K., și soția sa. Au fost 
prezenți, de asemenea, Ker 
Meas, ambasadorul Cambod
giei în R.P. Chineză, și Siso- 
wath Methavi, director de Ca
binet și șeful Casei militare a 
șefului statului Cambodgia.

A fost de față Aurel Duma, 
ambasadorul României la Pe
kin, împreună cu soția.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Urmare din pag. 1)

Ie de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Chineze, oaspeții ro
mâni sînt salutați cu căldură 
de persoanele oficiale chineze 
prezente : Huan Iun-sen,
membru al Biroului Politic al 
C-C. al P.C. Chinez, șeful 
Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de Eli
berare, Cian Ciun-ciao, mem-

Toastul tovarășului Ciu En
(Urmare din pag. 1)

Sîntem foarte bucuroși că 
șeful statului Cambodgia, 
prințul Norodom Sianuk, și 
soția sa iau parte la recepția 
noastră.

Tovarăși, în prezent, situa
ția internațională este foarte 
favorabilă popoarelor. In în
treaga lume, capătă un. avînt 
tot mai mare lupta împotriva 
imperialismului american și 
a lacheilor săi. Pe cîmpurile 
de luptă din Indochina, eroi
cele popoare vietnamez, cam
bodgian și laoțian, dînd lovi
turi zdrobitoare agresorilor 
americani și punîndu-i într-o 
situație fără ieșire, au obținut 
mari victorii în războiul de 
rezistență împotriva agresiu
nii americane și pentru sal
varea națională. Ia amploare 
tot mai mare lupta popoare
lor chinez, coreean, japonez 
și din alte țări asiatice împo
triva încercărilor reacțiunii 
americano-japoneze de a re
învia militarismul japonez. 
Frontul unit internațional 
antiamerican cunoaște o dez
voltare foarte mare. Lupta 
revoluționară a popoarelor lu
mii se desfășoară coordonat 
cu lupta și rezistența unită a 
țărilor mici și mijlocii împo
triva politicii de forță a su- 
perputerilor, lupte și rezis
tență care se sprijină reciproc 
și se adună într-un puternic 
torent revoluționar, asaltînd 
în mod năvalnic dominația 
reacționară a imperialismului. 
Imperialismul american și la
cheii săi se află într-o situa
ție tot mai grea. Cu toate a- 
cestea, neîmpăcîndu-se cu e- 
șecurile suferite, ei se vor mai 
zbate în mod disperat, luptele 
revoluționare duse de po
poarele din diferite țări vor 
mai cunoaște zig-zaguri și re
veniri. De aceea, popoarele 
din toate țările trebuie să-și 
ascută vigilenta, să-și întă
rească unitatea și să persiste 
în luptă, și numai astfel vor 
putea păși mereu înainte în 
mod victorios.

Constatăm cu bucurie că 
poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. a obținut

în drum spre Pekin, delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, s-a oprit la 
Irkutsk.

La aeroport, delegația ro
mână a fost întîmpinată de 
Nikolai Bannikov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comitetului 
Regional de partid din Irkutsk, 
Iuri Kravcenko, deputat în So
vietul Suprem al R.S.F.S.R.,

Recepție oferită de C.C. ai P.C. Chinez și Consiliul de Stat al R.P. Chineze
bru al Biroului Politic, pre
ședintele Comitetului de 
Partid al orașului Șanhai, Iao 
Ven-iuan, membru al Birou
lui Politic, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ie Cien-in, membru al 
Biroului Politic, vicepreședin
te al Comisiei militare din 
cadrul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
Ie Ciun, membru al Biroului 

victorii însemnate atît în 
lupta împotriva șovinismului 
de mare putere, cît și în lupta 
pentru construirea socialis
mului- Dv. ați ținut piept pre
siunilor exercitate din afară, 
ați zădărnicit controlul, inter
venția și amenințările de a- 
gresiune din partea imperia
lismului, apărînd cu vitejie 
independența națională și su
veranitatea țării. Bizuindu-vă 
pe forțele proprii, înlăturînd 
una după alta numeroase 
greutăți, ați dezvoltat în mod 
rapid economia națională, fă- 
cînd ca întreaga țară să se 
afle în plin proces de înflo
rire. Poporul român este un 
popor dîrz, care, călindu-se în 
luptă, a devenit și mai ferm 
și mai puternic. în prezent, 
poporul frate român, strîns 
unit în jurul Partidului Co
munist Român, înaintează cu 
pași mari pe calea indepen
denței și dezvoltării de sine 
stătătoare. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, „a- 
tunci cînd un popor este ho- 
tărît să-și apere independența 
și libertatea nu există forțe 
în lume în stare să-l îngenun
cheze, să-1 supună". Aceasta 
exprimă voința fermă și în
crederea în victorie a poporu
lui român în lupta sa unită. 
Poporul chinez nutrește o 
mare admirație față de spiri
tul revoluționar al poporului 
român, caracterizat prin, sfi
darea forței brutale, față de 
îndrăzneala în lupta și efor
turile susținute pentru dez
voltarea patriei; el se bucură 
din toată inima de faptul că 
Republica Socialistă România 
prosperă și înflorește tot mai 
mult.

Partidul, guvernul și po
porul român sprijină în mod 
consecvent războiul de rezis
tență al popoarelor celor trei 
țări din Indochina împotriva 
agresiunii americane și pen
tru salvarea națională. Româ
nia se numără printre prime
le țări care au recunoscut gu
vernul regal de uniune națio
nală al Cambodgiei. Poporul 
român sprijină luptele revo
luționare ale popoarelor din 
diferite țări, aducîndu-și ast
fel contribuția la cauza revo
luționară a popoarelor din în
treaga lume- Poporul chinez 

președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului regional, și 
alte persoane oficiale.

Comitetul regional al 
P.C.U.S. din Irkutsk și Comi
tetul Executiv al Sovietului 
regional Irkutsk au oferit un 
dejun în cinstea delegației.

După un scurt popas, oaspe
ții români au plecat spre Pe
kin.

Delegația a fost condusă pî- 
nă la Irkutsk de Teodor Ma
rinescu, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S.

Politic, U Fa-sien, membru al 
Biroului Politic, adjunct al șe
fului Marelui Stat Major al 
armatei populare Chineze de 
eliberare, Li Tzo-pen, membru 
al Biroului Politic, adjunct al 
șefului Marelui Stat Major, 
Ciu Ui-tzo, membru al Birou
lui Politic, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de elibera
re, Ci Den-kuei, membru su-

lai
dă o înaltă apreciere acestei 
poziții juste a României.

Dragi tovarăși români,
In ultimii ani, relațiile din

tre partidele, țările și po
poarele Chinei și României 
au cunoscut o mare dezvol
tare. Prietenia și unitatea 
noastră se întăresc neconte
nit, relațiile de colaborare și 
întrajutorare în diferite do
menii se lărgesc pe zi ce tre
ce. Tovarășul Mao Tzedun 
spune că „Luptele drepte ale 
popoarelor din întreaga lume 
se sprijină reciproc". Atît în 
lupta pe plan internațional cît 
și în activitatea de construc
ție a țării noastre, tovarășii 
români ne-au acordat un spri
jin și un ajutor activ. Dele
gația de partid și guverna
mentală condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care face 
în prezent o vizită în țara 
noastră, ne-a adus sentimen
tele de profundă prietenie ale 
poporului român, și acest lu
cru constituie un sprijin și un 
imbold pentru poporul chinez. 
Pentru aceasta, vă mulțumim 
din inimă.

Relațiile de prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre se bazează pe învă
țătura marxist-Ieninistă și pe 
internaționalismul proletar, se 
călăuzesc cu strictețe după 
principiile respectării recipro
ce a suveranității și integrită
ții teritoriale, neagresiunii re
ciproce, neamestecului în tre
burile interne, egalității și a- 
vantajului reciproc- Ele pot 
face deci față oricăror încer
cări. Vă rugăm, tovarăși ro
mâni, să fiți încredințați că, 
în lupta dv. de apărare și de 
construcție a patriei, poporul 
chinez, călit prin marea re
voluție culturală proletară, va 
fi întotdeauna alături de dv. 
și vă va sprijini cu hotărîre. 
Sîntem convinși că vizita de 
prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne va aduce, în mod sigur, 
o contribuție prețioasă la în
tărirea continuă a prieteniei 
de luptă și a unității revolu
ționare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. Ne ex
primăm dorința ca vizita 
dumneavoastră să se desfă
șoare cu succes.

Propun un toast:
Pentru prietenia și unitatea 

frățească dintre partidele, ță
rile și popoarele Chinei și 
României !

Pentru înflorirea și prospe
ritatea Republicii Socialiste 
România !

în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale !

în sănătatea prințului No
rodom Sianuk și a soției sale !

în sănătatea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer !

în sănătatea tuturor tova
rășilor din delegația de partid 
și guvernamentală română !

în sănătatea șefilor misiu
nilor diplomatice și a soțiilor 
lor !

în sănătatea tovarășilor și 
prietenilor prezenți 1 

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor 
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, și 
JUMSARANGHIIN SAMBU, președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii Populare Mongole, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Mon
gole, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Marelui Hural Popular al Republicii Populare 
Mongole și întregului popor mongol un cordial salut tovă
rășesc și urări de noi succese în construcția socialismului 
și înflorirea patriei.

pleant al Biroului Politic, Li 
Te-sîn membru supleant al 
Biroului Politic, Go Mo-jo, 
membru al C.C., vicepreședinte 
al Comitetului Permanent 
al Adunării reprezentanților 
populari pe întreaga Chină, 
Ken Biao, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Secției Re
lații externe din cadrul Co
mitetului Central, U De. mem
bru al C.C., al doilea secretar 
al Comitetului Municipal de 
Partid Pekin, Lim Cia-mei, so-

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

— comuniștilor chinezi, între
gului popor chinez, un fierbin
te salut tovărășesc, din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a co
muniștilor români, a tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

Partidul Comunist Român, 
guvernul României socialiste 
și întregul nostru popor acor
dă ' o deosebită prețuire ra
porturilor de prietenie fră
țească cu Partidul Comunist 
Chinez, cu guvernul Republicii 
Populare Chineze și poporul 
chinez.

Prietenia româno-chineză 
are rădăcini adînci în trecu
tul îndepărtat al popoarelor 
noastre. Aceste legături s-au 
dezvoltat și mai mult în anii 
luptelor revoluționare împo
triva exploatării și asupririi.

Sîntem bucuroși să consta
tăm că, în condițiile victoriei 
revoluției socialiste în cele 
două țări, ale construirii noii 
orînduiri, aceste relații cunosc 
o evoluție pozitivă pe toate 
planurile — politic, economic, 
tehnico-științific.

Forța și trăinicia relațiilor 
noastre izvorăsc din faptul că 
ele sînt așezate în mod ferm 
pe temelia de neclintit a prin
cipiilor marxism-leninismului 
si internaționalismului socia
list, a respectului indepen
denței și suveranității națio
nale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drep
turi și întrajutorării tovără
șești.

Avem convingerea că vizita 
delegației române în Republi
ca Populară Chineză, convor
birile pe care le vom purta cu 
conducătorii de partid și de 
stat ai Chinei populare se vor 
înscrie ca o dată importantă 
în cronica relațiilor româno- 
chineze, ca o contribuție de 
prim ordin la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea 
prieteniei și colaborării fră
țești dintre partidele, guver
nele și popoarele noastre, în 
folosul ambelor țări, al luptei 
antiimperialiste, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii 
în lume.

Stimați tovarăși,

Poporul român urmărește 
cu deosebit interes ampla ac
tivitate a poporului chinez 
pentru edificarea noii socie
tăți, succesele pe care oa
menii muncii din China popu
lară le obțin în dezvoltarea e- 
conomiei, științei, culturii, în 
întărirea și înflorirea multila
terală a patriei lor socialiste. 
Ne bucurăm în mod sincer de 
marile transformări înnoitoare 
în urma cărora China a de
venit un stat socialist puter
nic, cu o economie în plin a- 
vînt, cu un însemnat potențial 
tehnic și științific.

Toate aceste succese sînt 
rodul muncii fără preget a 
harnicului și talentatului po
por chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, 
în frunte cu tovarășul Mao 
Tzedun, partid cu o bogată 
experiență revoluționară, că
lit în focul îndelungatelor bă
tălii pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru trium- 

ția vicepremierului Li Sien- 
nien, și alte persoane oficiale 
chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
precum și membrii delegației 
române sînt salutați, de ase
menea. de șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Pekin.

La masa de onoare, alături 
de conducătorii de partid și 
de stat români și chinezi iau 

ful revoluției antiimperialiste,. 
pentru făurirea noii orînduiri 
sociale.

Partidul Comunist Român, 
întregul nostru popor apre
ciază în mod deosebit rolul 
Republicii Populare Chineze 
în lupta împotriva imperialis
mului, pentru eliberarea so
cială și națională a popoare
lor, pentru pace și securitate 
în lume. Desfășurarea eveni
mentelor arată că fără parti
ciparea Republicii Populare 
Chineze nu pot fi rezolvate cu 
succes importantele probleme 
ale vieții internaționale con
temporane.

Stimați tovarăși,

Luna trecută, partidul nos
tru a sărbătorit împlinirea a 
50 de ani de la crearea sa. Cu 
această ocazie, poporul român 
a făcut un bogat bilanț al 
realizărilor obținute de-a lun
gul anilor, sub conducerea 
partidului, în lupta pentru e- 
liberarea de exploatare și a- 
suprire, pentru construirea 
noii orînduiri.

în prezent, întregul nostru 
popor acționează cu fermitate 
pentru a asigura transpune
rea cu succes în viață a pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului — 
care va marca un pas hotă- 
rîtor pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Partidul și guvernul nos
tru acordă o atenție primor
dială dezvoltării prieteniei, a- 
lianței și colaborării cu toate 
țările socialiste, cu toate par
tidele comuniste și muncito
rești.

Considerînd că în condițiile 
de astăzi unitatea țărilor, so
cialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
constituie un factor esențial al 
întăririi frontului antiimperia- 
list, a forțelor revoluționare și 
progresiste de pretutindeni, 
partidul și statul nostru depun 
toate eforturile pentru a se de
păși dificultățile existente 
astăzi în relațiile dintre țările 
socialiste și dintre partidele 
comuniste, militează activ pen
tru întărirea coeziunii lor în 
lupta împotriva imperialismu
lui și reacțiunii, pentru socia
lism și pace în lume.

Un r.ol important în lupta 
antiimperialistă îl au noile 
state naționale, formate pe rui
nele fostelor imperii coloniale 
și care militează pentru dez
voltare de sine stătătoare, îm
potriva oricăror forme de asu
prire și dominație străină, de 
neocolonialism.

Este caracteristic epocii 
npastre avîntul puternic pe 
care îl cunoaște procesul revo
luționar, faptul că tot mai 
largi forțe sociale se ridică la 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru eliberarea socială 
și independență națională, pen
tru pace și colaborare între 
popoare. Desigur, nu putem 
uita că cercurile imperialiste 
încearcă continuu să atenteze 
la independența și suveranita
tea popoarelor, duc ,o politică 
de presiune, de amestec și 
dictat, sprijină prin forța ar
melor regimuri reacționare în 
diverse țări, creează și întrețin 
în diferite zone ale globului 
focare de încordare și conflict, 
că atîta vreme cît se mențin 
imperialismul și politica sa a- 
gresivă continuă să persiste și 
pericolul unui nou război mon
dial. Dar o analiză .obiectivă a 
raportului real de forțe pe plan 
mondial demonstrează că su
perioritatea se află de partea 
forțelor progresului și păcii, 
că imperialismul nu-și mai 
poate impune, după plac, po
litica sa. Așa cum aprecia și 
tovarășul Mao Tzedun, „Pri
mejdia unui nou război mon
dial există încă, și popoarele 
tuturor țărilor trebuie să fie 
pregătite. Dar revoluția este 
principala tendință a lumii de 
astăzi". Acționînd unite, po
poarele lumii pot asigura dez
voltarea progresistă a societă- 

loc prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, pre
ședintele Furik, și soția sa 
Monique Sianuk,

în timpul recepției, care 
s a desfășurat într-o ambian
ță de caldă prietenie și cor
dialitate, au fost intonate im
nurile de stat ale celor două 
țări- Tovarășii Ciu En-lai și 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, subliniate în repeta
te rînduri cu vii aplauze.

ții, pot salvgarda pacea și 
securitatea lumii.

Partidul, guvernul șl poporul 
român acordă întregul lor spri
jin luptei juste a poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare 
din Indochina, împotriva agre
siunii' imperialiștilor ameri
cani, pentru încetarea războiu
lui din Vietnam, pentru re- 
retragerea totală a trupelor 
Statelor Unite ale Americii 
din această zonă, pentru res
pectarea dreptului popoarelor 
vietnamez, cambodgian și lao
țian de a-și hotărî singure des
tinele.

Ca țară europeană, România 
acționează în mod ferm pentru 
instaurarea unui climat de 
securitate și pace pe continen
tul nostru, pentru realizarea 
unei conferințe general-euro- 
pene, cu convingerea că fie
care pas înainte în îmbunătă
țirea situației în Europa — de 
unde au izbucnit în trecut două 
războaie mondiale — se va 
răsfrînge pozitiv asupra între
gii atmosfere internaționale.

Pornind de la realitatea că 
în lume există state cu orîn
duiri sociale diferite, țara 
noastră militează activ pentru 
înfăptuirea coexistenței paș
nice, pentru dezvoltarea cola
borării între state pe baza 
principiilor independenței și 
suveranității, neamestecului în 
treburile interne și egalității 
în drepturi. Instaurarea deplină 
a acestor' principii în relațiile 
dintre țări și popoare va con
stitui o puternică lovitură îm
potriva politicii imperialiste 
de dominație și amestec, de 
înveninare și încordare a ra
porturilor internaționale; ea ar 
constitui, în același timp, o 
garanție a dezvoltării libere și 
nestingherite a popoarelor, a 
colaborării lor rodnice, în con
diții de pace și securitate.

România consideră drept o 
înaltă îndatorire a sa de a mi
lita, împreună cu toate forțele 
iubitoare de pace, pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale, și, în primul rînd, a 
celei nucleare, pentru lichida
rea blocurilor militare și a ba
zelor militare de pe teritoriile 
altor state, retragerea trupe
lor în cadrul granițelor na
ționale, reducerea bugetelor 
militare și alte asemenea ac
țiuni menite să diminueze pe
ricolul de război.

Stimați tovarăși,

în încheiere, doresc să ex
prim încă o dată convingerea 
că vizita pe care o facem în 
țara dumneavoastră va duce 
la dezvoltarea raporturilor de 
prietenie, colaborare și solida
ritate frățească dintre parti
dele, țările și popoarele celor 
două țări, că Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Chineză se vor spri
jini și vor acționa și în viitor 
împreună în lupta împotriva 
imperialismului, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismu
lui în lume.

Dînd glas acestei convingeri, 
permiteți-mi să toastez :

în sănătatea președintelui 
Mao Tzedun și a soției sale !

în sănătatea tovarășului vi
cepreședinte Lin Biao și a so
ției sale ’.

în sănătatea tovarășului vi
cepreședinte Dun Bi-u !

în sănătatea premierului Ciu 
En-lai !

în sănătatea șefului statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, și a soției sale !

în sănătatea distinșilor re
prezentanți diplomatici pre
zenți aici și a soțiilor lor !

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor celor de față !

Pentru înflorirea Republicii 
Populare Chineze, pentru pros
peritatea marelui popor chi
nez !

Pentru prietenia trainică 
dintre partidele și țările noas
tre, dintre popoarele român și 
chinez !

Pentru victoria socialismu
lui și păcii în lume 1
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Laboratorul Institutului de 
petrol din Ploiești, în care 
studenții experimentează uti

lajele pentru rafinării

Casa tehnicii din Iași, primul 
pas pe calea (rentabilizării 

preocupărilor educative

pași au făcut posibil oa astăzi 
să le urmeze alții, ca activita
tea noii instituții să se duoă de 
la început la un nivel superior. 
Așa cum ne preciza tovarășul 
ION CHIRIAC — președintele 
consiliului județean al elevilor, 
Casa tehnicii va deveni o insti
tuție specializată de propagandă

spus : asigurarea recuperării u- 
unei părți din investițiile fă
cute.

"De ce considerăm mai exao- 
tă a doua formulare ? Pentru că 
în discuția cu directorul institu
ției — COSTEL CHIRIAC — 
ni se preciza că trebuie făcută 
delimitarea între rentabilizare și

Un exemplu care poate

fi multiplicat
încă de cînd s-a născut ideea acestui lăcaș al tehnicii, ieșenii 

au și întocmit planuri legate de activitatea pe care o vor des
fășura pasionații chimiei și automobilismului, electronicii și ar
tizanatului, artei fotografice și cinematografice etc. Mulți au zîm- 
bit aflînd că tinerii își propun ca în laboratorul de chimie să se 
obțină combustibilii necesari experimentării de rachete utilitare, 
construite de membrii cercurilor de astronautică și astronomie. 
„Știm că vom intîmpina nenumărate greutăți, că vor fi necesari 
cîțiva ani de experiențe și căutări, dar in cele din urmă stropirea 
pădurilor comunale se va face nu cu avionul ci cu rachetele 
realizate de tinerii inimoși și pasionați ce vor frecventa aceste 
cercuri". De ce să nu recunoaștem că la auzul cuvintelor secre
tarului comitetului municipal U.T.C. — LEONID GRIBINCEA, 
am schițat și noi un zîmbet. Intr-adevăr, proiectul părea plin de 
fantezie. Și totuși...

SECRETARULUI
(Urmare din pag. I)

mai multe ori de lucruri mă
runte. L-am auzit adeseori 
spunind că este mai bine să 
ne propunem obiective mal 
modeste, dar să le îndeplinim, 
decît altele serioase, care să 
pună în pericol înfăptuirea 
lor. Teoria lui pe care a și 
pus-o in practică, dovedește și 
lipsă de curaj, și de exigență". 

Aprecierile ar mai putea 
continua dar și acestea 
sînt reprezentative pentru pă
rerile pe care le au tinerii des
pre munca secretarului organi
zației lor. Cît privește exacti
tatea opiniilor consemnate, 
realitatea o confirmă în în
tregime. O bună parte din ti
neri lipsesc cu regularitate de 
la acțiuni, în componența bi
roului se află cîțiva care au 
uitat cu desăvîrșire de răspun
derile ce le revin față de or
ganizație. La urma urmelor, în 
ce constă de fapt activitatea 
uteciștilor din secția Mecanic 
șef ? Se poate spune că me
ciurile de fotbal, vizionarea 
cîtorva filme, una, două ac
țiuni de muncă patriotică a- 
proape că epuizează progra
mul de lucru al celor 49 de ti
neri de aici. Desigur, nu se 
poate judeca întreaga viață a 
unui colectiv doar prin prisma 
efortului unuia singur, a se
cretarului U.T.C., nu se pot 
pune doar în sarcina sa toate 
reușitele sau nereușitele. Nu-i 
mai puțin adevărat, totuși, că 
dacă secretarul nu este singu
rul răspunzător de această si
tuație, în orice caz el este cel 
dinții.

, Gheorghe Pletosu, secretarul 
organizației U.T.C. din secția 
Mecanic șef poartă răspunde
rea situației nu numai în vir
tutea funcției, ci și a efortului 
practic pe care l-a depus. 
A te situa în vecinăta
tea unor obiective mai mici 
decît posibilitățile de acțiu
ne ale organizației este simp
tomul unei poziții de minimă 
rezistență care, fără doar și 
poate, se află între cauzele 
care explică calitatea scăzută 
a activității, ca și inaderența 
tinerilor. Incapacitatea mobili
zării biroului, absența totală a 
inițiativelor personale sînt. la 
rîndul lor, tot atîtea califica
tive negative pentru activita
tea secretarului U.T.C. De alt
fel, Gheorghe Pletosu recunoș
tea el însuși limitele în care 
și-a desfășurat munca :

„Știu că activitatea organi
zației este modestă, că în ge
neral facem cite puțin din 
toate. Recunosc că de la mine 
ar fi trebuit să vină impulsul 
unei schimbări, că ar fi tre
buit să încerc încurajarea or
ganizației într-un efort susți
nut care să obțină adeziunea 
membrilor ei. Nu am făcut-o!“

Intr-o primă instanță, recu
noașterea deschisă, nu lipsită 
de luciditate, a secretarului

U.T.C. ne-a îndemnat să veri
ficăm dacă el posedă într-ade- 
văr calitățile pretinse de man
datul încredințat. Toți cei cu 
care am stat de vorbă au con
tinuat însă să susțină că ele 
există. Puși în fața acestei 
contradicții flagrante, deter
minate de faptul incontesta
bil că activitatea organizației 
nu le proba, am fost nevoiți să 
reluăm dialogul de 
încercînd să aflăm 
care au argumentat 
rea alegerii sale.

„Întotdeauna a fost conștiin
cios la locul său de muncă".

„Seriozitatea și disciplina îi 
caracterizau întreaga activita
te în producție". „A fost și 
este un bun coleg, un prieten".

Prin ele înseși, aceste cali
tăți, așa cum ne-au fost pre
zentate de interlocutori, sînt 
meritorii. Numai că, se obser
vă cu ușurință, ele se referă 
la niște trăsături strict indi
viduale, circumscriu prin defi
niție efortul unui singur om. 
Ele pot fi, și sînt cu adevărat, 
caracteristice pentru o indivi
dualitate. Dacă ne ridicăm însă 
la perspectiva misiunii de se
cretar U.T.C., la atributele tî- 
nărului chemat să conducă 48 
de alți tineri, ele se dovedesc 
insuficiente pentru a-i asigura 
acestuia greutatea de purtător 
de cuvînt al unui colectiv. Din
colo de seriozitatea și discipli
na personală, îndeplinirea a- 
cestei investituri pretinde 
ceva în plus, capacitatea de a 
conduce și coordona eforturi
le tuturor uteciștilor. Acest lu
cru se pare că n-a fost pe de
plin înțeles în organizația 
U.T.C. din secția Mecanic șef, 
atunci cînd și-a ales secreta
rul. Ea a confundat calitățile 
stric personale cu cele necesa
re unui secretar U.T.C.

N-aș vrea să se înțeleagă de 
aici că între cele două feluri 
de calități ar exista vreo opo
ziție. Dimpotrivă, ele trebuie 
să se continue și să se între
gească în chip armonios, secre
tarul urmînd să ducă mai de
parte pînă la capăt, ceea ce 
omul promisese deja. Această 
continuitate a lipsit efortului 
individual. Cît privește semni
ficația mai generală a proble
mei pe care am încercat să o 
demonstrăm, aceea a confrun
tării calităților secretarului 
U.T.C. cu activitatea organi
zației, rămîne limpede că ele 
trebuie să înceapă și să sfîr- 
șească acolo unde încep și 
sfîrșesc faptele. Satisfacerea 
acestui deziderat devine posi
bilă și cu condiția stabilirii cu 
discernămînt a măsurii în care 
calitățile celui propus pentru 
funcția de secretar se identi
fică cu cele specifice manda
tului încredințat.

Nu este poate unica condi
ție, în schimb se află în rîn- 
dul celor mai importante.

la capăt, 
criteriile 

în favoa-

In urmă cu oîțiva ani puțini 
ar fi crezut că se va ajunge oa 
astăzi în cercurile și cabinetele 
tehnice ale liceelor din munici
piu să se desfășoare activități 
practice, diverse și bogate. Ele 
sînt o mărturie a grijii ce se 
manifestă față de pasiunile ele
vilor, de inventivitatea și capaci
tatea creatoare a acestora. Pu
ține școli se pot mîndri cu rea
lizări ca acelea de la Liceul in
dustrial de construcții de mașini 
din Iași : 3 mașini-unelte con
struite în întregime de elevi. 
„Este doar specialitatea lor" — 
va obiecta poate cineva. Da, i 
se poate răspunde, dar pentru 
aceeași specialitate se mai pre
gătesc și la alte licee mii și mii 
de elevi. Numai că aici s-a mers 
cu un pas mai departe, s-a tre
cut dincolo de prevederile pro
gramei analitice și li s-a acor
dat elevilor — tocmai în aceasta 
constă marele merit al cadre
lor didactice din școală — mul
tă, multă încredere.

Fără îndoială că numai acești

tehnico-științifică, răminînd in 
același timp factorul principal 
de finalizare practică a gindirii 
tehnice. Curind se va definitiva 
programul de activități pentru 
toate cercurile. Este o etapă de 
lucru din cele mai importante, 
ce antrenează intens consiliul 
tehnico-științifio constituit din 
oadre didactice universitare, și 
profesori din licee — cu expe
riență în activitățile tehnico- 
aplicative, alături de numeroși 
ingineri din întreprinderile ieșe
ne. Se are în vedere aplicarea 
la condițiile existente aici a ex
perienței întîlnită 
Merită reliefată < 
nanța inițiativa < 
activitatea casei I 
desfășoare și în 
exemplu : sînt cunoscute produ
sele realizate de cele două cen
tre de olărit de la Poiana Deleni 
și Tansa din județul Iași, (a- 
cesta din urmă este unicul loc 
în care se păstrează stilul și de
senul oalelor din poleolitic des
coperite la Cuouteni). Ei bine, 
planul cercului foto cuprinde și 
construirea în acest loc a unui 
cuptor pentru aplicarea de foto
grafii color pe obiectele din ce
ramică neagră nesmălțuită și 
chiar pe piele sau lemn. Se a- 
junge astfel la încă un capitol a 
cărui importanță nu poate fi di
minuată : rentabilizarea activită
ții casei tehnice sau mai exact

i în alte țări, 
cu toată preg- 
ca o parte din 
tehnioe să se 
județ. Iată un

recuperare : „Vedem rentabiliza
rea ca scop educativ, ca specia
lizare și nu in Sensul comercial 
al cuvintului". (bit privește re
cuperarea, aceasta se va face 
în diferite moduri. Mai sus am 
amintit unul. Altele ? Cercul de 
radio și televiziune a început 
încă de >pe acum să faoă repa
rații. Cineaștii vor să realizeze 
săptămînal un jurnal de actua
lități care să ruleze 
cinematografelor din 
Secțiile de motoare 
culație ale cercului 
vor organiza oursuri 
cere la care se va plăti o taxă 
destul de mică. Și, în sfîrșit, u- 
nele din aparatele create de 
membri ai Casei tehnice vor fi 
multiplicate pentru nevoile în- 
vățămîntului. Catedra retrovi
zoare (care înlocuiește 
scris), tabelul electric 
care a cunoștințelor și 
tomatizată pentru cele 
perații sînt deja gata pentru „e- 
xecuția de serie".

Cine vor fi beneficiarii „ren
tabilizării" în forma în care a- 
minteam mai sus ? Elevii cei 
mai buni, cei mai pasionați de 
tehnică din liceele municipiului 
Iași. De altfel pînă acum multe 
din rubricile registrului cu eviden
ța membrilor cercurilor s-au com
pletat. Sînt elevi care în școli 
au devenit cunoscuți și apreciați 
pentru realizările lor. De ce am

pe ecranele 
localitate, 

și de cir- 
auto-moto 

de condu-

tabla de 
de verifi- 
tabla au-
patru o-

vorbit însă despre beneficiari la 
timpul viitor și nu la prezent ? 
Cititorul va înțelege imediat.

Casa tehnicii din Iași există 
și tot ce am relatat mai sus 
este de asemenea de domeniul 
realului. Totuși, activitățile sînt 
încă în faza de început, planuri
le întîrzie să fie traduse în via
ță. Și aceasta pentru că institu
ția nu există ca persoană juridică 
întrucît pentru acest nou pro
fil de unitate nu s-a elaborat 
încă un statut propriu de func
ționare. Foloseam mai sus cu
vintele „directorul casei tehni
cii". Recunoaștem că este im
propriu spus. Firesc, nu poți fi 
director al unei instituții ce le
gal nu există. Așa se face că 
materiale în valoare de 160 000 
lei nu pot fi date în primire ni
mănui. Motoretele, radioul și te
levizorul, nu se pot înscrie pen
tru că nu au un „stăpîn". Și cu 
clădirea este o adevărată poves
te : Comitetul U.T.C. nu-și pu
tea revendica dreptul de pro
prietar întrucît nu mai are ne
voie de spațiu. Atunci ea a fost 
înscrisă în contul unui 
Dar, oricînd cineva poate 
și întreba — ce face școala 
acest local?

Se cere așadar, punerea 
drepturi legitime și legale a 
cestui copil care promite atît 
mult. Să nu-1 ținem încorsetat 
în scutecele strimte ale birocra
ției ! Ministerul învățământului 
este forul chemat să analizeze 
cu maximum de operativitate si
tuația și să treacă neîntîrziat la:

• ELABORAREA DECIZIEI 
DE FUNCȚIONARE A CASEI 
TEHNICII ȘI A UNUI STA
TUT.

• ASIGURAREA SCHEMEI 
DE FUNCȚIUNI.

Nu de alta, dar în caz con
trar, rîndurile de față ar apar
ține unui „reportaj al ideilor 
nefinalizate". Lucru pe care nu-1 
dorim, așa cuth 
noștri nu vor nici 
gîndească că nu se va putea tre
ce și peste actualele greutăți. 
Pasiunea și bunele intenții relie
fate pînă acum, ne îndreptățesc 
să credem că așa va fi.

CRONICA TEATRALĂ

„PISICA
SALBATECA**

de ȘTEFAN BERCIU

în interpretarea Teatrului Mic

liceu. 
veni 

ou

în 
a- 
de

interlocutorii 
măcar să se

IOAN VOICU

în stagiunea prezentă, Teatrul 
Mio a adus o continuă și lău
dabilă activitate de punere în 
scenă, cu predilecție, a drama
turgiei originale. De data aceas-, 
ta, a fost prezentat un autor încă 
nejucat la Teatrul Mic, Ștefan 
Berciu, și o nouă piesă, consi
derată de autoT ca cea mai izbu
tită. „Pisica sălbatică" este nu
mele unei acțiuni — nici polițis
te, nici de spionaj, — ci a unei 
acțiuni conspirative, inspirată din 
lupta ilegală a partidului. A 
11-a lucrare dramatică a lui Ște
fan Berciu, reprezintă așadar 
un omagiu adus curajului eroic 
al comuniștilor 
acțiune pentru 
lor. Schimbînd 
matica, Ștefan 
însă, fidel genului care 
sacrat, întreaga desfășurare a ac
țiunii păstrind rigorile suspansu
lui. Piesa are, ca de obicei, răs
turnări neașteptate, comporta
mente derutante, dezlegări ne
prevăzute. Tot ca de obicei în 
piesele acestui autor, prima par
te surprinde, a doua uluiește și 
a treia clarifică — bineînțeles 
cu totul neașteptat. Dar, tot ca 
de obicei, în primele două părți, 
Ștefan Berciu — de fapt price
put constructor de enigme — 
oomplică prea mult acțiunea. De 
data aceasta barocul a fost și 
mai evident din pricina lungi-

aflați în 
izbînda 
cadrul,
Berciu

plină 
cauzei 

deci te- 
rămîne 

l-a con-

(Urmare din pag. 1)

absolvenții care îșiTrei dintre
iau rămas bun de la adolescență

RAMAS, ADO LESCENȚÂ!

fetele și-au pus rochii lungi, 
băieții papioane, au îndrăznit 
prima țigară în pdblic, cînd 
profesorul care le-a fragmentat 
timpul școlar în ore șl note, nu 
mai este, pur șl simplu, profe
sor, d un om mai mare, pe ca
re ei îl descoperă în altă lumi
nă, neîngrădit de catedră și ca
talog, cînd colegele, aceste fete 
frumoase și emoționate, le în
tind o mînă nu de camarad, ci 
de domnișoare, cînd ei înșiși, 
băieții, se privesc cu ochii mi
rați, poate nedumeriți, ai desco
peririlor umane...

Discutăm, într-o pauză, cu cî- 
țiva băieți, cu cîteva fete | un 
fir anume se leagă greu și ciu
dat, nu-și proiectează încă gîn- 
durile înainte, mal rămîn elevi, 
mai judecă anii de școală chiar 
dacă ultima zi într-o clasă a li
ceului nu se va mai repeta nici
odată...

— Altfel trebuiau organizate 
clasele speciale de fizică, altfel, 
îmi spune loan Cezar Corâci, 
matematician de talent, inclus în 
lotul de pregătire pentru un con
curs internațional. Mai sînt mul
te de îndreptat...

— De ce să nu facem și noi, 
realiștii, literatură universală ? 
mă întreabă Andrei Halanay. 
îmi doresc să am o cultură ge
nerală cît mai serioasă...

Și propunerile vin din toate 
părțile, nu le relatez doar pen
tru adevărul lor, ci și pentru că 
descopăr că desprinderea de a- 
dolescență nu se face oricum, 
așa cum poate ne închipuim, cu 
ușurare, cu nerăbdare, ci pare 
o trecere, totdeauna critică, tot
deauna pusă pe transformări a 
ceea ce ei știu, au trăit, au sim
țit : școala și învățătura ei.

— Nu cred că mă așteaptă ni
mic nou, neprevăzut, îmi spune 
Cristian Romanescu. Știu precis 
ce voi face, mi-am calculat bine

puterile... Va fi așa cum vreau...
O certitudine, atîtea certitu

dini sînt și ele, emoționante. 
Dar ei, adolescenții, nu știu, ei, 
adolescenții, își vor tăria în a- 
cest calcul exact al puterii ca
re, cred eu, nu ține nici de se
colul tehnicii, nici de o genera
ție anume, ci de vrerea însăși a 
vîrstei... A unei vîrste care ale
ge, la un moment dat, maturita
tea...

— Da, am emoții, îmi spune 
Liana Popescu, am emoții pen
tru tot ce va urma... Chiar și 
pentru această seară... Vreau să 
fac Arhitectura... Și nu concep 
că aș putea să renunț, cumva, la 
visul meu...

— Idealul meu ? Să-i spun 
constructiv, adică asta vreau 
să fac în viață, să construiesc... 
(jyitonia Tache).

— Deja sînt nostalgie,

mărturisește Vladimir Păduraru, 
parcă îmi pare rău că am ter
minat liceul... N-aș putea să vă 
spun de ce...

— Amintiri ? Cred că încă nu 
sint amintiri, ci imagini, clasa, 
colegii, reareațiile cînd așteptam 
lecția, profesorii, toate vor de
veni mai tîrziu amintiri... (Anca 
Răduț).

Momentul acesta cînd Încă nu 
s-au născut amintirile, momen
tul cînd desprinderea de zilele 
școlare înseamnă apropierea de 
certitudinea realizării tale șl nu 
există îndoieli, și nu există emo
ții sau, spaime, sau există toate 
împreună, într-o îmbinare care 
înseamnă început... Dorin Po
pescu acceptă ou seriozitate e- 
moția : „totdeauna cînd vrei să 
obții ceva, ai emoții" spune el 
sentențios, ca într-o demonstra
ție matematică.

— Cu fiecare promoție, Îmi

spunea prof. Georgeta Vasile, 
directoarea Liceului 
modemianskaia", ne 
cu anii noștri, de 
și ne apropiem, 
lor, de tinerețe... 
mereu mai buni și 
de a trăi. Sint, într-un fel, toți 
elevii, întruchiparea propriilor 
noastre dorințe și vise...

Pentru că adolescența, în ori
ce manifestare a ei, ne reprezin
tă, poate de aoeea o iubim, poa
te de aceea cuvintele se dilată 
și plutesc ca înseși nostalgiile, 
poate de aceea încrederea noas
tră se întoarce continuu spre 
ei, spre încrederea lor fără in
certitudini, spre zîmbetul . lor 
fără ascunzișuri, poate de aceea, 
cu fiecare promoție sau genera
ție simțim că viitorul, al nostru, 
al lumii, devine oeva concret, 
sensibil de aproape, adevărat și 
sigur...

„Zoia Kos- 
depărtăm, 

adolescență 
prin anii 
li vrem 

mai demni

mii textului. O piesă circumscri
să în coordonatele acestui gen 
nu suportă întinderi exagerate 
și nici sondaje psihologice pre
tențioase. In mod evident auto
rul ținînd seama de seriozitatea 
temei, s-a temut de schematism 
și s-a străduit să aprofundeze 
stările de spirit și motivațiile 
faptelor. Tema n-a cîștigat însă 
în profunzime și nici în puterea 
de emoție prin înlocuirea 
siunii, absolut obligatorie 
strucției polițiste. Dorința 
rului de a contura 
apăsat personajele, 
sat 
mul 
plus consecințele 
împărtășite de regizoarea Sora- 
na Coroamă ; și ea a căutat justi
ficarea interioară a fiecărui per
sonaj, motivările fiecărui tip, 
iar predilecția a fost atît de 
evidentă, îneît a trădat genul. 
Sorana Coroamă, care a urmărit 
cu evidentă emoție subiectul pie
sei, a întîrziat totuși exagerat în 
momentele duios-sentimentale și 
a mers prea atent pe urmele fie
cărei unde de poezie, lăsînd 
spectacolul să se depene cam do
mol. In afară de aceasta, inten
ția sa de a crea atmosferă n-a 
fost susținută de jocul luminilor 
și nici de realizarea integrală a 
decorurilor. Vladimir Popov și 
Diana Ioan — de altfel excelenți 
scenografi — au gîndit bine de
corul de jos pentru alternările 
acțiunii, dar etajarea a creat 
dintru început impresia de fals. 
Dealtminteri chiar acțiunea, re
venind la piesă, contribuie de 
multe ori la sus-numita impre
sie : la Siguranță porțile sînt 
vraiște, evadările și întoarceri
le în pușcărie par la îndemîna 
oricui, ofițerul neamț se lasă cu 
naivitate dus de nas. Interpreta
rea actorilor a urmat cu fideli
tate sensul textului și concepția 
regizorală. Constantin Codrescu a 
purtat de-a lungul spectacolului 
majoritatea răspunderii pentru 
desfășurarea acțiunii, achitîndu-se 
meritoriu : un rol greu, oare 
pune la încercare vocea (un co
misar, se știe, urlă tot timpul), 
dar și puterea de concentrare a- 
supra altor stări. Constantin Di- 
nescu, celălalt comisar, a evoluat 
consecvent convingător, ca și a- 
gentul Siguranței, escrocul Puin 
Gorun, interpretat cu dezinvol
tură de Jean Lorin. Nică Ciprien 
a fost avantajat de un text sim
patic în stare Să stîrnească sim
patia publicului, în schimb pe 
Monica Ghiuță n-a avantajat-o 
postura dulceag sentimentală, 
exagerat lacrimogenă a candidei 
provinciale. In rolul ofițerului de 
Gestapo, 
cercat o 
cît ceea 
nuit, dar 
ieșit prea blîndă.
jucat-o fără alte complicații Va
sile Nițulescu care a găsit nota 
cea mai potrivită. Căldura unor 
tipuri profund umane au izbutit 
bine lui Al. Lungu (Ilinca), Janei 
Gorea (mama) și destul de bine 
lui Ion Cosma (Tudose). Alte per
sonaje feminine interpretate de 
Maria Potra, Vali Cios s-au inte
grat în linia generală a specta
colului. Un spectacol, firește, 
plin de bune intenții, dar, din 
păcate, neintegral duse la ca
păt, poate tocmai din cauza ex
cesului de zel depus în desci
frarea de sensuri și implicații, 
acolo unde claritatea era cu to
tul suficientă.

personajele, 
pînă la urmă 
piesei. Această 

ei,

ten- 
con- 

auto- 
mai 

apă-
cit 
a 
dinamis- 
dorință, 

au fost

Dinu Ianculescu a în
altă variantă de- 

ce știm în mod obiș- 
varianta, categoric, a 

Cruzimea a

■i

VIORICA TANASESCU

DESENE DE
N9C NICOLAESCU

REZUMAT : După ce încheiase 
o asigurare a autoturismului, 
Graef Horst a plecat într-un sat. 
Acolo, a parcat mașina într-un 
șopron, care a luat foc.

POVESTIRE DE
AUREL CRIȘAN
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Ing. MATEI CVLIȚĂ

Există la nivelul minis
terului un program de 
perspectivă privind une
le măsuri pentru mări
rea afluxului tinerilor 
către profesii cu pro
fil minier și pentru dimi- 

j nuarea fenomenului fluc
tuației 7 Cum vedeți re
zolvate aeeste două as
pecte importante 7

In colectivitatea minerilor din 
țara noastră, tineretul repre
zintă o forță pregnantă, twin 
faptul că această categorie adu- 
oe în abataje, o dată cu entu
ziasmul șl vigurozitatea vârstei, 
pregătirea profesională mai 
completă, mai multilaterală, re
ceptivitatea la tot ce e nou, oe 
revoluționează tehnica mine
ritului. Sub acest aspect, in
tervențiile sau, pentru a para
fraza rubrica ziarului, aceste 
„introspecții in viața tinerilor 
mineri", le oonsiderăm utile, bi
nevenite. Și pentru a intra di
rect în răspunsul la întrebarea 
pusă, precizez că intr-adevăr 
există un astfel de program de 
perspectivă privind mărirea 
afluxului tineretului spre uni
tățile industriei miniere, pro
gram care este în strinsă core
lație cu dezvoltarea in perspec
tivă, în lumina directivelor Con
gresului al X-lea al partidului, 
al industriei noastre miniere. 
Baza realizării acestui program 
o constituie, in primul rând, 
rețeaua de școli cu profil mi
nier. localizate în toate bazinele 
miniere ale țării.

Pentru continua lărgire și mo
dernizare a acestei rețele, a- 
mintesc că numai in ul
timul cincinal, prin apari
ția unor unități școlare noi, 
ca liceele industriale miniere 
de la Petroșani, Baia Mare și 
Deva, școlile profesionale de 
la Motru și Bălan, prin extin
derile făcute la școlile existente, 
statul a investit peste 77 mili
oane lei. Acțiunea aceasta se 
va Întregi în actualul cincinal 
prin construirea unui grup șco
lar minier pentru bazinul Suce
vei. la Gura Humorului, și doua 
licee industriale miniere la Pe
troșani și Cîmpulung Muscel

In continuarea aceleiași 
idei, v-am ruga să vă 
referiți la alte forme și 
modalități de pregătire a 
cadrelor pentru industria 
minieră, pentru că, evi
dent, rețeaua invățămîn- 
tului de stat nu poate a- 
coperi in întregime nevoi
le de personal calificat.

Continuăm in această direcție 
o tradiție sedimentată cu bune 
rezultate in industria minieră, 
adică calificarea oamenilor la 
locul de muncă. Numai in ulti
mii ani s-au construit și ame
najat in unitățile noastre 24 școli 
de calificare, care împreună cu 
cele mai vechi, asigură anual 
un număr de aproximativ 12 000 
muncitori calificați în diverse 
meserii.

Deosebit de solicitată va fi 
această formă de pregătire în 
cursul acestui cincinal. Pînă in 
1975, vom pregăti prin cursuri 
de calificare circa 50 000 mun
citori minieri. Mai deficitari 
am fost în popularizarea acestor 
posibilități, a condițiilor bune 
de viață, de muncă, de pregăti
re, de care dispun unitățile 
noastre, motiv pentru care nu 
întotdeauna afluența tinerilor la 
porțile exploatărilor mini
ere a fost satisfăcătoare. în

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

„Nu vom precupeți
nici un efort 

pentru realizarea 
sarcinilor care ne stau in față “

Foto
ancheta 

LnoasfraJ

îl

ultimul timp, am stăruit mai 
mult asupra acestei chestiuni, 
dar ea rămine în continuare o 
problemă deschisă, căreia trebu
ie să-i consacram mai multe e- 
forturi.

Și acum, pentru a tre
ce la aspectul fluctuației 
de personal in industria 
minieră, am dori să pun
ctați principalele măsuri 
menite să asigure o mai 
mare stabilitate a cadre
lor in această ramură.

Așa cum s-a arătat în unele 
din articolele înserate în coloa
nele ziarului, fluctuația forței 
de muncă implică mari neajun
suri în ramura noastră și ea ne 
preocupă in modul cel mai se
rios. Consider că în această di
recție cea mai eficientă, mai 
convingătoare măsură s-a dove-

Ieri am pășit pe poarta Fabricii de mașini-unelte și 
agregate din București la primele ore ale dimineții. 
Parcurgînd secțiile întreprinderii — al cărei rol în 
echiparea cu utilaj modern, la nivelul tehnicii celei 
mai avansate a industriei constructoare de mașini va 
cunoaște în acest cincinal o creștere însemnată — 
remarcăm peste tot, la fiecare loc de muncă, atenția 
și preocuparea fiecărui salariat de a onora cum se cu
vine atribuțiile profesionale ce-i revin. Este un răs
puns semnificativ acordat, încă din prima zi, cu sen
timentul deplinei responsabilități, chemării Consiliului 
Frontului Unității Socialiste adresată muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și economiștilor de a-și con
sacra întreaga energie și pricepere realizării de pro
duse cu parametri calitativi superiori, ridicării efi
cienței economice. Consemnăm în cele ce urmează cî- 
teva din opiniile exprimate de către tinerii unității 
economice vizitate, opinii ce exprimă hotărîrea fer
mă de a nu precupeți nici un efort pentru ca reali
zarea obiectivelor ce le stau în față să fie făcută 
In mod exemplar, la cota maximă a disponibilităților.

• EMIL CHITORAN — lăcătuș :
— De cînd sînt angajat fn fabrică am lucrat la 

montarea a cel puțin o sută de mașini. Astăzi, de 
pildă, echipei din care fac parte i-a fost încredințată 
punerea la punct a mașinilor de alezat și frezat A.F.- 
85 — pentru intern. Nu pot spune că nu sînt mulțu
mit de cele făcute pînă acum. Este însă de datoria 
mea să valorific mai bine cunoștințele asimilate în 
meserie, experiența dobîndită pe parcursul anilor. Mă 
frămîntă mai demult ideea unei inovații privind mon
tarea și demontarea axului principal la carcasa port- 
broșe. Din păcate însă am amînat s-o materializez, 
înțeleg însă acum că sînt dator față de mine și de 
întreprindere să trec la înfăptuirea ei.

• Inginer ȘERBAN MIHAILESCU — cercetător 
Sfîc la laboratorul de cercetări hidraulice 

•M.U.A.).
— Colectivul din care fac parte este angrenat în 

momentul de față în efectuarea cercetărilor privind 
echipamentele de acționare hidraulică specifice ma
șinilor cu comandă numerică. Este vorba în princi
pal de probleme de sustentație hidrostatică și servo- 
mecanisme. Lucrările sînt in directă legătură, condi
ționează aș putea zice, asimilarea unor noi prototipuri 
la F.M.U.A.B. Evident, așa stind lucrurile, se impune 
să fim operativi. Cele 20 de zile pe care ne-am pro
pus să le economisim pînă la definitivarea studiilor 
cer de la fiecare om al echipei maximum de randa
ment. In ceea ce mă privește nu peste mult timp 
intenționez să-mi susțin doctoratul cu o temă privind 
direct activitatea mea de cercetător în general și de 
cercetător al institutului din care fac parte în mod 
special.

•Inginer MATEI CULIȚA — serviciul meconic- 
șef :

— Ca absolvent al Facultății de electronică și tele
comunicații mi s-a încredințat, încă de la începutul 
anului efectuarea modificărilor tehnologice la co
manda electrică și a dulapului de adaptare de la 
strungul cu comandă numerică, primul de acest fel, 
proiectat și executat în țară. O dată duse la capăt 
am fost transferat aici, la atelierul de încercări al 
Institutului de Cercetări și Proiectări mașini-unelte, 
pentru a ajuta la punerea lui în funcțiune. Și în altă 
ordine de idei : avînd în vedere că în anii următori 
întreprinderea noastră va trece pe scară din ce în ce 
mai largă la asimilarea în producție a unor utilaje 
cu comandă numerică, In calitatea pe care o am în 
comitetul U.T.C. — de șef al comisiei social-profesio-

EMIL CH1ȚORAN Ing. GABRIEL IONESCU

nale — am organiza» an curs de ridicare a oalificăril 
destinat tinerilor electricieni de la secțiile montaj, 
mașini grele, mecanic șef și montaj mașini de recti
ficat avînd tocmai această tematică.

• GABRIEL IONESCU — inginer proiectant în 
cadrul serviciului constructor-șef :

— Răspunsul meu imediat la -chemarea Consiliu
lui Național al Frontului Unității Socialiste se poate 
concretiza prin elaborarea unui proiect a cărei trans
punere să asigure fabricarea unei mașini-unelte cu 
înalți parametri calitativi. Asta pe de o parte. Pe 
de altă parte termenul de predare a lui să fie mic
șorat cu trei zile. De fapt aș vrea să vă spun că toți 
tinerii din serviciul în care lucrez sînt deciși să de
pună toate eforturile atît la urgentarea lucrărilor ce 
le revin cît și la îmbunătățirea caracteristicilor teh
nice și funcționale.

• ION DRAGU — secretarul comitetului U.T.C. >
— Luna iulie va coincide pentru organizația noastră 

cu desfășurarea unor acțiuni proprii, specifice, des
tinate amplificării contribuției uteciștilor la realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan. Mă refer îndeo
sebi la concursul destinat frezorilor, la cel ce va 
cuprinde tinerii ucenici. în ședința de birou avută 
azi am stabilit de asemenea măsurile de îmbunătățire 
a fluxului informațional astfel incit în fiecare moment 
să cunoaștem cu exactitate pulsul producției și ast
fel să putem interveni acolo unde este cazul. în ur
mătoarele zile intenționăm să reactivăm gazeta „Fie
care minut fructificat cu valoare maximă pentru pro
ducție" încercînd și pe această cale să fructificăm cît 
mai bine, cît mai intens cele 8 ore, timpul de lucru 
al mașinilor și utilajelor din dotare.

GH. GHIDRIGAN 
Foto : V. MOLDOVAN

tehnic, organizatoric și social 
luate în fiecare exploatare, 
combinat sau centrală pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor, 
cea mai recentă în acest context 
fiind experimentarea programu
lui de lucru de 6 ore în subte
ran.

I
Ar fi interesant pentru 
cititori să vă opriți mai 
pe larg asupra acestei 
măsuri.

într-adevăr, ca o expresie a 
grijii deosebite a conducerii 
partidului și statului nostru 
pentru continua îmbunătățire a 
condițiilor materiale și de via
tă ale întregului popor, avînd 
în vedere particularitățile și 
greutatea muncii în minerit, s-a 
trecut, cu aproape un an și ju
mătate în urmă, la experimen
tarea în bazinul minier Baia

Fiindcă ați vorbit de 
tradiția minerilor, ne a- 
mintim că mai mulți e- 
levi din școlile profesio
nale aparținind de minis
terul dv. sugerau reluarea 
uneia dintre aceste tradi
ții, de cîtva timp abando
nată și anume ținuta spe
cifică, Însemnele distinc
tive, care prezintă pentru 
ei o importanță afectivă 
de care s-ar putea ține 
seama. Nu considerați că 
ar fi utilă reintroducerea 
acestor uniforme și În
semne 1

Ideea mi se pare interesantă 
și am reținut-o. Mă gindesc însă 
că tradițiile de viață, de muncă, 
de luptă ale minerilor au con-

mați pe cititorii noștri cu 
ultimele prevederi referi
toare la sporirea fondu
lui locativ in toate 
centrele miniere.

Ideal ar fi ca în fiecare cen
tru minier să existe o rezervă 
de locuințe, care să asigure noi
lor angajați din prima zi condi
ții optime de locuit. Deocamda
tă așa ceva nu este peste tot 
posibil. Avînd însă in vedere că 
bazinul Motru a apărut și s-a 
dezvoltat în anii din urmă, am 
căutat să creăm aici toate pre
misele unei activități dinamice 
încă de la început, să atragem un 
număr cît mai mare de munci
tori. Pentru că trebuie să re
țineți că Motru are o mare per
spectivă de dezvoltare, numai 
în acest cincinal producția sa se 
va dubla, iar efectivul de mineri 
va crește cu aproximativ 5 000 
de salariați. Cei care vor veni

gradele. Excepție face o- 
rașul Bălan, unde, deo
camdată, nu există liceu 
și se propune cu insisten
ță înființarea lui. în a- 
celași timp, minerii din 
Motru propun ca secției 
serale a liceului din ora- 

5 șui lor să i se confere pro- 
; ; filul de liceu industrial 

minier. Ce le puteți răs
punde 7

Fiind unul dintre cele mai ti
nere orașe ale țării, Bălanul 
abia de aici înainte urmează să 
se dezvolte, să se îmbogățească 
cu noi și noi instituții, edificii 
social-culturale. Propunerea mi
nerilor de aici ca și a celor 
din orașul Motru este înteme
iată. împreună cu Ministerul 
învățămintului vom examina 
și sprijini soluționarea lor.

Ministerul Comerțului Interior, 
cu cooperația de consum, vom 
urmări în continuare ca aprovi
zionarea centrelor miniere să 
se facă corespunzător, cu toate 
produsele și toate sortimente
le solicitate.

Este o realitate că, în 
unele centre, după ieșirea 
din șut a minerilor, li se 
oferă o gamă foarte să
racă de posibilități pentru 
distracții, pentru cultura
lizare. Uneori lipsesc 
chiar instituțiile însărci
nate cu asemenea funcții. 
La Moldova Nouă de pil
dă, „Orașul Nou" este 
lipsit de orice mijloc de 
petrecere a timpului li
ber. Nu credeți că s-ar 
impune măsuri speciale 
în acest sens 7

INTROSPECȚII ÎN VIATA TINERILOR MINERI
__ ' .. .. .  -  ——

NE RĂSPUNDE
prof. dr. ing. BUJOR ALMĂȘAN,
ministrul minelor, petrolului și geologiei

„Sîntem preocupați 
să îmbunătățim condițiile 
de muncă și de trai ale 
lucrătorilor din subteran"

dit a fi generalizarea noului sis
tem de salarizare și majorarea 
salariilor, în cadrul căreia mun
citorilor minieri din subteran 
li s-au acordat sporuri mai 
mari de salarii în comparație 
cu cei de la suprafață sau din 
alte sectoare ale economiei, 
mergînd pînă la 30 la sută. Pe 
această bază, anul trecut per
sonalul care lucrează in indus
tria minieră a beneficiat de un 
spor total de salarii care se 
ridică Ia 358 milioane lei. Față 
de ansamblul industriei miniere, 
salariul mediu al unui miner 
care lucrează în subteran este 
astăzi cu 800 lei mai mare.

Bineînțeles că cîștigul fiecă
ruia este în mod hotărîtor influ
ențat de nivelul calificării pro
fesionale, de disciplina și inte
resul în producție, de stabili
tatea în colectivul în care lu
crează. Este cert pentru toată 
lumea — și dispunem de multe 
exemple în acest sens — că a- 
cei mineri care muncesc de 
mulți ani în profesiune reali
zează, ca urmare a experienței, 
randamente superioare și, în 
aceeași măsură, ciștiguri care îi 
satisfac pe deplin.

în același sens al stabilizării 
forței de muncă acționează de
sigur amplele măsur; de ordin

Mare a schimbului de muncă 
de 6 ore în subteran. Rezultatele 
au fost de la început favorabile, 
ceea ce ne-a determinat ca, în- 
cepind cu acest an, să extindem 
ziua de lucru de 6 ore la toate 
minele din bazinul maramure- 
șan, precum și la alte 16 uni
tăți din alte centre miniere ale 
țării.

Vreau să precizez că reducerea 
programului de muncă a influ
ențat în mod pozitiv toți indi
catorii de plan în exploatările 
unde se aplică. Pe de altă par
te. se constată ca un fenomen 
îmbucurător, că fluctuația in 
aeeste unități s-a redus conside
rabil, că de unde pînă nu de
mult existau anumit» rețineri 
pentru munca în subteran, 
acum, dimpotrivă, se înregis
trează tot mai multe cereri 
pentru aceste locuri de muncă.

Aceste măsuri vor trebui com
pletate însă cu acțiuni educa
tive, în care direcțiile, organi
zațiile U.T.C. ne pot acorda un 
ajutor substanțial, cu efortul 
mai insistent de a recruta un 
număr mai mare de cadre din 
bazinele respective, din locali
tățile și zonele apropiate, lega
te oricum mai direct de speci
ficul și tradiția muncii mineri
lor.

stituit întotdeauna o puternică 
școală a educației muncitorești, 
ele sint incomparabil mai bo
gate, mai cuprinzătoare în con
ținutul lor și, tocmai de aceea, 
va trebui să insistăm în conti
nuare — și de data aceasta ape
lez din nou la ajutorul care 
trebuie să ne vină din partea 
organizației de tineret — pentru 
a le prelua, îmbogăți, pentru a 
le duce mai departe. Pornind 
de la aceste tradiții, să-i educăm 
pe tinerii mineri în spiritul da
toriei și al bărbăției, in spiritul 
dăruirii și afirmării într-una 
dintre cele mai curajoase și mai 
indispensabile profesiuni ale 
prezentului și viitorului societă
ții noastre multilateral dezvol
tate.

Pentru a reveni la pro
blemele sesizate în ar
ticolele noastre, respec
tiv la condițiile de viață 
ale minerilor, am vizitat 
în orașul Motru micro- 
raionul in care aproape 
300 de apartamente stau 
goale, în așteptarea lo
catarilor. O asemenea si
tuație nu ni se pare prea 
firească. Nu putea fi evi
tată 7 Și pe de altă par
te v-am ruga să-i infor-

aici vor beneficia nu numai de 
excepționale condiții de locuit, 
ci și de dimensiunile civice ale 
unui oraș modern, care dispune 
de două școli generale, un liceu, 
un grup școlar profesional, gră
dinițe, cămine pentru copii, 
un spital bine xltilat, cinemato
graf, magazine, in construcție 
se află o frumoasă casă de cul
tură și un complex sportiv ; 
așadar un autentic cadru de ci
vilizație, de viață modernă. Op
timele condiții de care vorbeam 
sint dublate aici de condițiile 
foarte bune de lucru, minele din 
bazinul Motru fiind printre cele 
mai dotate, înzestrate cu teh
nica cea mai avansată.

De altfel, aș vrea să vă infor
mez că în actualul cincinal se 
va construi și în alte centre ale 
industriei miniere un număr 
mare de apartamente, fiind alo
cate în cest scop numai din 
cota ministerului nostru fon
duri de investiții în valoare de 
278 milioane lei.

Se cunosc foarte bine 
posibilitățile largi de care 
se bucură azi copiii mine
rilor, tinerii din centrele 
miniere în ce privește 
invățămîntul de toate

In cursul documentării 
noastre am luat con
tact cu o serie de aspec
te de ordin social, care 
apar exclusiv din statutul 
de localități izolate cu 
care sînt etichetate pe

Ș nedrept unele așezări
miniere. Ne referim in
speță la orașul Bălan,
unde aprovizionarea popu
lației era lăsată Ia voia 
întîmplării. în asemenea 
situații, cum poate acțio
na ministerul dv. 7

Aveți dreptate, este neplăcut 
că se mai întilnesc și astfel de 
situații, cînd depozitele au sufi
cientă marfă, dar care din mo
tive strict gospodărești, organi
zatorice, ajunge greoi la inde- 
mina cumpărătorilor. Fiecare 
cadru de conducere, fiecare sa
lariat din ministerul nostru 
care se deplasează în centrele 
miniere a primit indicația de 
a se interesa îndeaproape, de a 
acționa energic în colaborare cu 
factorii de răspundere din uni
tățile locale și județene, pentru 
remedierea rapidă a neajunsu
rilor existente. In colaborare cu

într-adevăr, așa stau lucrurile, 
dar îmbunătățirea climatului 
cultural-distractiv al acestor 
localități cade in sarcina și 
obligația atît a conducerii uni
tăților noastre, cît și a sindi
catelor și organelor locale, care 
trebuie să manifeste mai multă 
inițiativă în acest domeniu. în 
privința bazei materiale, vă pot 
informa că s-a prevăzut constru
irea unei case de cultură și a 
unui club la Moldova Nouă. 
Astfel de așezăminte culturale 
vor fi ridicate în viitor și in 
alte bazine, ceea ce, fără în
doială, va îmbunătăți treptat și 
lin acest punct de vedere con
dițiile oferite salariaților din 
industria noastră minieră.

Ce măsuri de ordin teh
nic și social se preconi
zează pentru reducerea 
cazurilor de îmbolnăviri 
profesionale, pentru pre- 
intimpinarea lor, motiv 
deseori invocat în expli
carea instabilității mine
rilor în exploatările fe
roase și neferoase ?

Dacă privim o statistică re
trospectivă, vom vedea că de 
la an la an, grație unui complex 
de măsuri, așa cum spuneați, de 
ordin tehnic, social, medical, 
cazurile de îmbolnăviri profesio
nale au înregistrat o curbă în 
continuă scădere. Generalizarea 
perforajului umed, înlocuirea 
aerajului natural cu cel meca
nic, aplicarea injectării apei 
în stratele de cărbune, pulveri
zarea apei în curenții de aer 
din subteran, la care aș adău
ga înființarea unor laboratoare 
de pneumoconioze în principa
lele bazine miniere cu risc si- 
licogen, sînt cîteva din măsu
rile care s-au dovedit deosebit 
de eficiente. Aș vrea insă să 
adaug că. pe lingă măsurile de 
mai sus care se cer respectate cu 
strictețe tot atît de important în 
prevenirea și combaterea îm
bolnăvirilor profesionale este 
însuși minerul. Printr-o viață 
ordonată, prin respectarea cu 
strictețe a normelor de tehnica 
securității muncii, printr-o ali
mentație și odihnă corespunză
toare, riscul îmbolnăvirilor este 
practic eliminat.

Măsurile de care vorbeam 
mal înainte, mecanizarea din ce 
în ce mai intensă a muncii în 
minerit reducerea programului 
zilnic de muncă în subteran, pre
cum și continua creștere a cîș- 
tigurilor. facilitează în mod ho
tărîtor, posibilitatea fiecărui 
miner de a-și crea o ambianță 

de muncă și viață, corespun
zătoare omului modern, pre
tențios și exigent, al societății 
noastre.

Interviu realizat 
de ROMULUS LAL

NU SCUZA 
MIJLOACELE!

In viața organizațiilor 
U.T.C. survin adeseori situa
ții a căror rezolvare exprimă 
in modul cel mai pregnant 
forța educativă a colectivu
lui, poate însemna un pas 
inainte sau dimpotrivă pe 
scara creșterii eficienței ac
tivității. intr-un astfel de 
context se înscrie și una din 
recentele întîmplări, din pă
cate regretabilă, petrecută în 
organizația U.T.C, 3 filatură 
de la Uzinele textile „OItul“ 
din Sf. Gheorghe. Nu cu 
multă vreme în urmă aici 
cițiva tineri au fost penali
zați cu rețineri din salariu 
pentru frecvente abateri de 
la disciplina de producție. 
Măsura, luată de conducerea 
secției, era îndreptățită. 
Semnificativ este insă faptul 
că inițiatorul deciziei a fost 
comitetul organizației U.T.C. 
Privite doar la suprafață, lu
crurile n-ar putea isca obiec
ții. Este de dreptul și de da
toria organizației U.T.C. ca 
atunci cînd consideră necesar 
să propună sancționarea ad
ministrativă a tinerilor care 
nu se încadrează în normele 
de muncă stabilite. Nu îna
inte însă de a încerca ea în
săși, prin mijloacele care-i 
stau la îndemînă, să dea 
unor situații de acest 
gen o soluționare educativă 
în acord deplin cu spi
ritul întregii ei activi
tăți. Or, în cazul de față nu 
s-a întîmplat așa ceva. Orga
nizația U.T.C. a sesizat fap
tul, „le-a atras atenția" tine
rilor ca lucrurile să nu se 
mai repete, dar după ce ele 
s-au repetat totuși n-a mai 
căutat alte modalități de in
tervenție, ci a optat pentru 
hotărîrea menționată. In fapt, 
prin aceasta ea s-a situat pe 
poziția cea mai comodă, de a 
transmite altuia responsabi
litatea unei situații, inainte 
de a fi încercat ea însăși, po
trivit mijloacelor sale, de a 
acționa. Pentru ea. ceea ce a 
primat a fost soluționarea 
strictă, indiferent de proce
dee și fără a ține seama de 
propriile responsabilități ce-i 
revin. Și tocmai de aceea e- 
couluj educativ al interven
ției sale nu i se poate con
semna decît absența. Recu
noașterea că latura educati
vă formează scopul principal 
al intervențiilor organizației 
U.T.C. atrage după sine și ne
cesitatea firească ca ea să fie 
valorificată în practică, po
trivit unui efort propriu și 
a unor mijloace conforme a- 
cestuia. Este un lucru pe ca
re, față de situația relatată, 
qomitetul organizației U.T.C. 
3 filatură trebuie să dove
dească prin fapte că l-a în
țeles.

TRAIAN GINJU

TINEREȚEA 
UNUI EICEEI

® De-a lungul unei săptă- 
wuni, un complex interesant, 
atrăgător, de manifestări săr
bătorești a fast dedicat de 
curînd aniversării a 50 de ani 
de existență a Liceului de 
fete „Zinca Golescuta — din 
Pitești — prestigios focar de 
cultură argeșean.

Elevii și organizațiile U.T.C. 
din școală au acționat cu acest 
prilej pe diverse planuri, ofe
rind o imagine de ansamblu 
a vieții liceului. La „Serbarea 
sportivă** au evoluat formații 
de gimnastică artistică, au 
avut loc întreceri sportive de 
volei, handbal, atletism. Ce
naclul „Nicolae Labiș" s-a în
trunit în ședință festivă, la un 
recital de poezie din creația 
elevilor. Concomitent, s-au 
desfășurat lucrările sesiunii 
de comunicări a cecurilor pe 
obiecte.

Una din zile a fost dedi
cată evocării tradițiilor organi
zației U.T.C. a. liceului, întâl
nirilor dintre uteciști cu foști 
elevi ai școlii, discuțiilor 
membrilor comitetului U.T.C. 
cu reprezentanții celorlalte 
școli din Pitești, despre acti
vitatea de organizație. Cu 
ocazia semicentenarului școlii, 
organizației U.T.C. a Liceului 
„Zînca Golescu" i-a fost acor
dată Diploma de Onoare a 
C.c. a] U.T.C.



succeselor
patrioților indochinezi■
Agenția de presă Eliberarea informează despre succesele 

obținute in diverse provincii sud-vietnameze de către for
țele patriotice, în acțiunile declanșate împotriva trupelor a- 
mericano-saig oneze.

în luna aprilie; .menționează, 
agenția, detașamentele patrio- ’ 
ților care acționează în pro
vinciile My Tho, Ben Tre, 
Kien Phong, Kien Tuong și 
An Giang au lansat . intense ____________ ____ _______
atacuri așuprâ..bazelor și con- j Referitor la acțiunile ofensive 
voaielor militare. .jnamiș,?l.j>țO7 desfășurate in alte regiuni ale 

țării, comunicatele menționea
ză că forțele patriotice 
respins atacurile inițiate 
efective ale administrației de 
la Pnoni Penh în jurul șoselei 
naționale nr. 71

trioții au distrus sau. capturat 
9 vehicule militare, au scos 
din luptă numeroși militari 
din cel de al 8-lea regiment 
de infanterie și dintr-o uni
tate saigoheză de blindate.

vocînd pierderi grele forțelor 
S.U.A. și celor ale regimului 
saigonez. In cursul acestor a- 
tacuri au fost Scoși din luptă 
aproximativ 1 500 de soldați și 
ofițeri americani și saigonezi. 
Totodată, patrioții care ‘ își 
desfășoară activitatea în pro-, 
vinciile respective au scufun
dat sau incendiat 14 vase de 
război și au capturat o im
portantă cantitate de arma
ment de la trupele inamice.

în zonă Platourilbr 1 înalte 
au fost semnalate, de aseme
nea, puternice acțiuni ofen
sive ale forțelor armate popu
lare de eliberare. Numai în 
perioada 19—26 mai, au fost 
uciși sau răniți., în cursul ata
curilor declanșate de patrioți 
în această regiune, 630 de sol
dați și ofițeri ’ inamici - și au 
fost distruse numeroase vehi
cule militare ale forțelor ame- 
ricano-saigoneze.

t.

au 
de

• CU OCAZIA SEMICEN- 
TENARULUI Partidului Co
munist Român, ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia Ia Phenian, Aurel Măl- 
nășan, a oferit o gală de 
filme și un cocteil, transmite 
agenția A.C.T.C. Au partici
pat Kim Dong Gyu, membru 
al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Chong Jun Taek, 
membru supleant al Comite
tului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii, Kim Ryo 
Jung, președintele Comite
tului Controlului de Partid 
de pe lîngă C.C. al Partidu
lui Muncii, Kim Gyong In, 
directorul Institutului de is
torie a partidului al C.C. al 
Partidului Muncii, Kim 
Yong Nam, adjunct de șei 
de secție la C.C. al Partidu
lui Muncii, Tong Jae Hyon. 
directorul Editurii Partidu
lui Muncii din Coreea, Li 
Man Sok, adjunct al minis
trului afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, și alte ofi
cialități.
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Vizita tovarășului

NECESITATEA DIALOGULUI
Ne vorbește Heinz Westphal, secretar de stat 

parlamentar la Ministerul federal al tineretului, familiei
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FRANȚA. Recent, 30.000 de muncitori metalurgiști au de
monstrat la Paris în sprijinul revendicărilor lor economice.

și sănătății din Republica Federală a Germaniei
Secretarul de stat parlamentar al Ministerului federal al 

tineretului, familiei și sănătății din R. F. a Germaniei, Heinz 
Westphal, a întreprins recent o vizită în România la invitația 
ministrului pentru problemele tineretului, Marțian Dan. La în
cheierea vizitei, oaspetele a binevoit să răspundă la întrebă
rile ziarului nostru.

PN0N PENH 1 (Agerpres). 
—r Știrile-difuzate de agențiile 
internaționale de presă, infor
mează că forțele de rezistentă 
populară din Cambodgia au 
preluat din. nâu controlul asu
pra orașului Șnoul, după lup
te violente' angajate, timp de 
o, săptămînă, cu trupele regi - 
răului de la Pnom Penh și cu 
.Unitățile militare ale agreso
rilor saigonezi. Corespondentul 
din Pnom Penh' al agenției 
Associated Press relevă că in 
cursul luptelor desfășurate 
pentr.u localitatea Srioul, peste 
200 de soldați saigonezi ău fost 
uciși sau răniți. Pe de altă 
parte, aceeași agenție transmi
ts că bombardiere americane 
B-32 și avioane de alte tipuri 
au intervenit Tn sprijinul efec
tivelor regimurilor de la Pnom 
Penh și Saigon pentru a aco
peri . retragerea acestora sub 
presiunea forțelor de rezisten
ță populară.

Comunicatele forțelor popu
lare de rezistență din Cam
bodgia transmise de agenția 
V.N.A., arată că,în cursul ata
curilor lansate la 28 șt 29 mai 
asupra pozițiilor trupelor re
gimului de la Pnom Penh și 
ale unităților saigorieze, pa-

Marțian Dan în Finlanda
HELSINKI 1 (Agerpres). — 
Aflată in capitala finlande

ză la invitația ministrului e- 
duCației din Finlanda, Meeri 
Kalavainen, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România, condusă de tovară
șul Marțian Dan. prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., minis- 
stru pentru problemele tine- 
retuiui, a vizitat marți primă
ria orașului Helsinki și Parla
mentul, unde a fost primită 
de Teuvo Aura, primarul o- 
rașului, și Rafael Paasio, pre-

ședintele Parlamentului. Pri
măria orașului a oferit un de
jun în cinstea oaspeților ro
mâni. în aceeași zi, ministrul 
român a fost primit in vizită 
protocolară de Vaino Leski- 
nen, ministrul de externe al 
Finlandei, și a avut întreve
deri cu Meeri Kalavainen și 
Jaakko Itala, miniștrii educa
ției. La întrevederi a fost de 
față ambasadorul României in 
Finlanda, Mircea Bălănescu.

• COMPANIA NORD-A- 
MERICANA „ANACONDA" 
a comtș’cea mai mare fraudă 
.din istoria Republicii Chile, 
producind țării pierderi de 
pește.,,40,'de milioane dolari, 
scrie ziarul „Puro Chile". A- 
ceșștă .companie, care exploa
tează- în Chile minele de 
cupru . „Chuquicamata", „EI 
'Salvador" și „Exotica", și ale 
căirei Ijunuri urmează să fie 
naționalizate îii următoarele 
două Țurii, ,se face vinovată 
de săvârșirea unor operațiuni 
frauduloase, printre care 

' scoaterea. jlegală; din țară a 
unor cantități de metale pre
țioase, .evaziune fiscală, uti- 
Blzâreâ ■ ili'oită’a dreptului de 
concesiune etc. Ziarul relevă 
cg între 1954 și 1989 au fost 

‘scoase d.in țară 2 375 kg de 
aur-ascuns în bare de cupru.

Acord economic 
R.P. Polonă—R.P 
Chineză

Plecarea delegației

U.T.C. din R.D.G

ORIENTUL
APROPIAT

CAIRO 1 (Agerpres). — A- 
genția M.E.N. anunță că pre
ședintele R.A.U., Anwar Sa- 
4'it, a emis un decret. în baza 
qăruia a fost format comitetul 
însărcinat cu supravegherea 
apropiatelor alegeri in vede
rea reorganizării, de la bază 
la vîrf, a Uniunii Socialista 
Arabe.

Comitetul, compus din 100 
de membri, va fi prezidat de 
Shalady Yousef. Jumătate din 
membrii săi vor fi aleși din 
rîndul muncitorilor și țărani
lor. iar cealaltă jumătate va 
fi loripală din cadre didactice 
și de conducere 
rnjnțul superior.

. riști, conducători 
fiilor studențești 
prinderilor industriale. Comi
tetul, precizează Decretul, va 
garanta libertatea alegerilor 
în toate organele Uniunii So
cialiste Arabe.

Delegația C.C. al U.T.C.,' con
dusă de Ioan Al. Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., care a 
participat la Berlin la lucrările 
celui de al 9-lea congres al Ti
neretului Liber German, a pără
sit la 1 iunie capitala R.D.G. Cu 
prilejul prezenței în R.D.G. de
legația C.C. al U.T.C. a vizitat 
întreprinderea de construcții de 
mașini „7 Octombrie" și alte u- 
nități economice, a avut mai 
multe întâlniri cu reprezentanți 
ai Tineretului Liber German și 
a vizitat orașul Potsdam.

Pe aeroportul Schonefeld din 
Berlin, delegația C.C. al U.T.C. 
a fost salutată la plecare de 
Giinther Jahn, prim secretar al 
Consiliului Central al Tineretu
lui Liber German și alți tovarăși 
din conducerea Consiliului Cen
tral a’l Tineretului Liber German.

VIENA 1 — Corespondentul 
agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : La Kongresscen- 
trum din Hofburgul vienez, 
devenit un loc tradițional al 
reuniunilor internaționale, s-a 
deschis marți conferința ex
traordinară a Organizației Na- 
țiuftilbr Unite pentru Dezvol
tarea Industrială' (ONUDI) din 
care fac parte 137 de țări și 
teritorii. Din România, parti
cipă o delegație condusă de 
Petru Burlacu,. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe

In mesajul adresat reuniunii, 
secretarul general al Națiuni
lor Unite, U Thant, a apreciat 
pozitiv bilanțul activității de 
pină acum ai ONUDI. „Avînd 
în vedere multitudinea și am
ploarea problemelor ridicate 
de procesul de industrializare 
în țările în curs de dezvol
tare — se spune în mesaj — 
este necesar să se examineze 
proporțiile sarcinilor organi-

zației: spre a se .fixa orienta
rea ei de viitor, pornindu-se 
de la realizările de pină acum 
și de la necesitățile prezente 
și, viitoare ale țărilor în curs 
de dezvoltare în acest sector 
deosebit de dinamic".

După1 citirea mesajului se
cretarului general al O.N.U., 
participanții au fost salutați 
de președintele Austriei, Franz 
Jonas, care a exprimat spe
ranța că lucrările reuniunii 
vor servi progresului popoare
lor și păcii mondiale.

Convocată pe baza unei re
zoluții a Adunării Generale a 
O.N.U. din noiembrie 1970, 
conferința va dezbate teme 
importante ca strategia și o- 
rientarea pe termen lung a 
activităților ONUDI, inclusiv 
rolul acestei organizații în cel 
de-al doilea deceniu al dez
voltării, structura ei organiza
torică, finanțarea activităților 
ei.

• IN URMA CONVORBIRI
LOR purtate la Varșovia, a fost 
semnat un acord privind schim
bul de mărfuri și plăți pe 1971 
între Polonia și Republica 
Populară Chineză. Comunicatul 
dat publicității în capitala polo
neză precizează că se prevede o 
creștere în continuare a schim
burilor dintre cele două țări.

Acordul a fost semnat de șefii 
celor două delegații, M. Dmo- 
chowski și Dzou Kua-min, mi
niștri adjuncți ai comerțului ex
terior.
• DUPĂ UN ASEDIU DE 51 

DE ORE, unitățile armatei și po
liției din Istanbul au pătruns 
marți în apartamentul unde se 
refugiaseră, de duminică dimi
neața, cei doi indivizi bănuiți 
de autorități că au luat parte 
la răpirea și asasinarea consulu
lui general al Israelului la Is
tanbul, Ephraim EIron. Fiica 
proprietarului apartamentului, 
în vîrstă de 14 ani, reținută de 
cei doi ca ostatecă, a fost eli
berată. După cum a anunțat Co
mandamentul stării dc urgență 
din Istanbul, în cursul luptei, 
unul dintre teroriști a fost grav 
rănit și a încetat din viață în 
drum spre spital, iar al doilea a 
fost arestat.

Amendamente la 
Constituția Turciei

♦
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ODISEEA LUI „ANGOCHE"
• Un „vas fantomă" în largul oceanului • Singurii

pasageri : un cline și o pisică • Armamentul
din învăță- 
deputați, ju- 
ai organiza

și ai între-

n-a mai ajuns la Amelia • O acțiune a „A.R.A." ?

• GUVERNELE R.P. Mongole 
și Republicii Chile au hotărit sâ 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadori, infor
mează agenția Monțame-

Centenarul lorga în 
Italia
• LUM DUPA-AM1AZA a 

avut loc la Veneția o adu
nare festivă consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la 
nașterea marelui istoric și 
savant român Nicolae lorga. 
In cadrul acestei adunări, 
organizată de către Acade
mia venețiană de științe, li
tere și arte. în colaborare cu 
ambasada -Republicii Socia
liste România în Italia, a 
rostit un cuvînt introductiv 
prof. Diego Valeri, preșe
dintele Academiei venețiene, 
al cărer membru a fost și 
Nicolae lorga. In continuare, 
prof. Carlo ^Tagliavini, de la 
Universitatea din Padova, a 
prezentat un document refe
rat pe tema „Nicolae lorga 
și cultura italiană".

Prof. Mihai Berza, direc
torul Institutului de studii 
sud-est europene din Bucu
rești, a evocat apoi pe larg 
opera și personalitatea lui 
Nicolae lorga. în încheierea 
manifestării, Traian Moraru, 
consilier al 'ambasadei ro
mâne, a relevat dtfrsul pozi
tiv al relațiilor culturale ro- 
mâno-italiene și posibilitățile 
de intensificare a acestor le
gături tradiționale.

Tn fața coastei Mozambicului vase ți avioane portugheze au 
căutat febril, citeva zile în șir, un vas militar de transport dis
părut în mod misterios, fără urmă. în cea de-a opta zi a „alar
mei", transportorul „Angoche" a fost găsit plutind în largul 
oceanului, abandonat, asemenea unui „vas fantomă". Nici unul 
din cei 23 de membri ai echipajului nu se afla pe bord. Sin
gurele ființe vii : o pisică ți un cîine. Calele erau goale, nu 
mai exista nici un kilogram din materialele militare înscrise 
în foaia de transport.

„Angoche", vas de transport 
cu o capacitate de 1 600 de tone, 
avînd la bord o imare cantitate 
de material militar necesar avia
ției portugheze staționate în 
Mozambic, plecase din portul 
mozambican Nacala. Ținta că
lătoriei : portul militar Amelia, 
situat la 200 de kilometri mai 
spre nord, una din cele mai im
portante baze navale militare 
din așa zisa „Africă portugheză". 
Legătura radio cu „Angoche" a 
funcționat normal aproape 40 dc 
ore, apoi ea s-a întrerupt brusc. 
Vremea era foarte bună, 
era aproape nou, în 
lentă. La Amelia s-a 
alarma. Celor cinci 
cercetare existente 
bază li s-au alăturat 
elicoptere speciale pentru su
praveghere marit ină. Toată a- 
ceastă concentrare de forțe s-a 
consumat în gol. „Angoche" a 
fost observat de tancul petrolier 
„Esso Port Dickson" care na
viga sub paxilion panamez. „Am 
rămas surprinși — povestește 
căpitanul tancului petrolier 
Guido Aquini — cind am văzut 
în largul oceanului un vas care 
nu manevra. Am transmis sem
nale și n-ani primit niciun 
răspuns. Ne-am apropiat și am 
constatat că avem in față un 
vas în perfectă stare dar fără 
echipaj, abandonat în larg. Era 
un spectacol ciudat, aproape si
nistru, cum n-am mai avut pri
lejul să văd în lunga mea ca
rieră dc marinar". Căpitanul 

. Aquini nu i-a informat pe por
tughezi ci a luat legătura cu au
toritățile portului sud-african 
Durban. In timp ce „vasul fan
tomă" plutea. Ia remorca petro
lierului, spre Durban, ambarca
țiunile de crecetare și avioanele 
portugheze au reperat ciudatul 
„tren oceanic". „Angoche" a fost

recuperat și adus în portul Lou- 
rențo Marques. Trecuseră exact 
zece zile de la plecarea lui din 
Navala...

Care a fost resortul odiseei Iui 
„Angoche" ? îndată după recu
perarea vasului, oficialitățile de 

Lisabona au acredidat ideea

ura 
njiij

vasul 
stare exce
dat imediat 
avioane de 
la această 
repede trei

ta

„Angoche" în rada portului 
Lourențo Marques : armamen
tul n-a mai ajuns la destinație...

că a fost vorba de „o operațiune 
a rebeiilor mozambicani". A ur
mat însă, imediat, desmințirea 
F.R.E.L LM.O. : „Am fi vrut să 
fim in situația de a puica captu
ra în larg vase militare portu
gheze. Din păcate, însă, nu dis
punem de nici o ambarcațiune 
corespunzătoare pentru o ase
menea acțiune". Este interesant 
că autoritățile portugheze au re
nunțat repede la versiunea ini
țială și au abordat tactica tace-

rii. Un purtător de cuvînt 
marinei militare a declarat 
capitala lusitană că „i 
de-aface cu una din 
misterioase afaceri din 
modernă a navigației" 
„este cazul să se pună deocam
dată punct cazului „Angoche".

Cuvîntul „mister" a fost — 
ciudată întâmplare — pus în cir
culație exact în momentul cînd 
un amănunt foarte inedit filtra
se în paginile presei portugheze. 
Intr-o declarație făcută unor zia
riști căpitanul petrolierului „Esso 
Port Dickson" spunea : „N-am 
remarcat nici o urmă de vio
lență sau de lupte la bordul lui 
Angoche. Sînt aproape sigur că 
echipajul a aruncat în ocean 
toată încărcătura și a plecat cu 
cele patru șalupe cu motor ale 
căror copertine le-ani găsit pe 
vas". Unele ziare din Lisabona 
au lansat imediat presupunerea : 
„o acțiune a A.R.Â.". Cenzura a 
intrat imediat în funcțiune 
și, pentru circumstanță, s-a 
inventat și formula „una din 
cele mai misterioase afa
ceri", E, intr-adevăr, foarte 
incomod și, intr-un fel, pe
riculos pentru oficialitățile lu
sitane să admită că episodul 
..vasului fantomă" este, de fapt, 
o acțiune a A.R.A. (Acțiunea re
voluționară armată), organizație 
portugheză de rezistentă. „Este 
vorba în mod limpede — con
stată într-o corespondentă re
vista vest-gerniană DER SPIE
GEL— de dezertarea unui întreg 
echipaj, și distrugerea unui trans
port de armament. Nu se poate 
să nu-ți vină în minte că oa
menii A R.A. au mai acționat, în 
citeva rînduri, pe vase militare 
portugheze. Bombe cu efect 
foarte distrugător au explodat 
pe vasele de transport Cunene 
și Vera Cruz atunci cînd ele se 
pregăteau să plece din portul Li
sabona cu încărcături militare 
spre Angola. Alte bombe au 
explodat în trei rînduri la aero
portul militar Tancos, distrugînd 
multe avioane .și elicoptere".

„Misterioasa afacere Angoche" 
pare mult mai puțin misterioasă 
decît vor s-o prezinte autorită
țile lusitane.

al 
în 

că „avem 
cele mai 

istoria 
și că
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• PRIMUL MINISTRU
TURCIEI,-Nihat Erim, a început 
consultări cu liderii principale
lor partide politice, reprezenta
te în parlament, în problema in
troducerii unor amendamente Ia 
actuala constituție a țării.

în baza acestor amendamente, 
forțele de poliție vor putea ope
ra arestări și efectua perchezi
ții fără o liotărîre judecătorească. 
Se prevede, de asemenea, inter
zicerea reuniunilor și manifes
tațiilor publice, prin simple ho- 
tărîri administrative, precum și 
a constituirii de organizații 
secrete cu caracter militar. Gu
vernul ar urma să-și asume 
dreptul promulgării unor decrete 
cu caracter de lege, 
urma să fie aprobate ___ _
termen de două luni de către 
parlament.

Cipru : Reluarea con
vorbirilor intercomuni- 
tare

— V-am ruga să ne 
spuneți, mai întîi, care 
considerați că sînt în mo
mentul de față proble
mele majore ale tinere
tului din țara dv. ?

— Tn R.F.G. avem actual
mente o situație în care tînăra 
generație de după război nu 
mai acceptă totul fără critică 
și cere soluții noi. Tn a doua 
jumătate a deceniului recent 
încheiat a existat un puternic 
curent de contestare în rîndu- 
rile tineretului nostru, în cadrul 
căruia s-au ridicat probleme 
importante referitoare la ac
cesul Icrg și egal la învăță- 
mînt, la participarea tineretu
lui la viața socială, la rolul și 
responsabilitățile acestuia în 
societate. La venirea sa la pu
tere, actualul guvern și-a pro
pus să dea un răspuns proble
melor puse de tineret, să as
culte doleanțele acestuia, să 
caute soluții și, atunci cînd 
există probleme ce nu pot fi 
rezolvate rapid, cauzele aces
tei situații să fie discutate în
cadrai unui dialog direct și 
deschis cu tineretul. Necesita
tea acestui dialog a fost pro
clamată de însuși cancelarul 
Brandt în declarația guverna
mentală făcută în fața parla
mentului la instalarea cabine
tului său.

De altfel, importanța acor
dată problemelor tinerei ge
nerații reiese și din titulatura 
care s-a dat ministerului nos
tru prin reforma cabinetului, 
înainte de toamna lui 1969, 
aveam la nivelul federației un 
Minister al familiei și tineretu
lui și un Minister ai-sănătății., 
Aceste ministere au fost 
contopite, titulatura noului mi
nister, în care problemele ti
neretului dețin primul loc, fiind 
programatică.

— Care sînt în mo
mentul de față preocu
pările principale ale mi
nisterului dv. ?

— Preocupările noastre prin
cipale privesc îndeosebi îmbu; 
nătățirea legislației de la noi 
în sensul asigurării unor posi
bilități mai bune de afirmarea 
tineretului, de participare a 
acestuia la viața societății. O 
importanță deosebită a avut 
în acest sens reducerea vîrstei 
de vot active — a dreptului de 
a alege — la 18 ani, fiind în 
discuție și reducerea limitei 
de vîrstă pentru dreptul de a 
fi ales, care este în prezent de 
25 de ani. Se lucrează, de 
asemenea, la perfecționarea 
legislației privind învățămîntul, 
unde urmărim o sporire a aju
torului statului prin extinderea 
sistemului burselor, și a celei 
privind tineretul muncitoresc, 
unde vrem să asigurăm condi
ții mai bune de reprezentare a

tinerilor în consiliile întreprin
derilor, pentru ca aceștia să 
fie prezenți atunci cînd se iau 
decizii care îi privesc. Ne 
preocupăm, de asemenea, de 
legislația privind ajutorarea 
tinerilor provenind din familii 
cu posibilități mai modeste, 
legile în vigoare în prezent, 
datînd de o- jumătate de se
col, fiind depășite.

— Cum se desfășoară 
colaborarea dintre mi

nister și organizațiile de 
tineret din R.F.G. ?

— Cu două decenii în urmă 
am elaborat, împreună cu re
prezentanții tineretului, așa- 
numitul „Plan federal pentru

tineret', o formă de sprijinire 
materială de către stat a acti
vităților politice, serviciilor so
ciale, calificării cadrelor de 
conducere și dezvoltării relați
ilor internaționale ale organi
zațiilor de tineret. Fondurile 
sînt acordate tuturor organiza
țiilor de tineret care-și desfă
șoară activitatea în cadrul sta
bilit de constituție, în funcție 
de numărul membrilor. Fiecare 
organizație este apoi liberă să 
administreze și să folosească 
aceste fonduri așa cum crede. 
Contactul cu organizațiile de 
tineret este menținut perma
nent fie direct, fie indirect, în 
problemele importante avînd 
loc o consultare reciprocă 
strînsă.

— Cum priviți proble
ma schimburilor pe linie 
de tineret cu alte țări și 
utilitatea acestora ?

-— Avînd în vedere izolarea 
noastră de la începutul pe
rioadei postbelice, am acordat 
și acordăm o mare importanță 
acestei probleme. Tînăra gene
rație, neîmpovărată de urmă
rile războiului, trebuia să pri
mească șansa legăturilor cu 
lumea exterioară. Statul a spri
jinit moral și material schimbu

rile pe linie de tineret. Schim
burile cu țările socialiste eu
ropene sînt mai noi, dar cu
nosc și ele un proces de extin
dere continuă.

— Cum apreciați vizi
ta dv. în România, re
zultatele ei. contactele 
și schimburile de păreri 
pe care vi le-a prilejuit?

— Am răspuns cu mult inte
res. invitației de a vizita Ro
mânia, fiind un bun prilej de a 
culege cît mai multe impresii, 
de a avea un schimb de pă
reri general și concret despre 
evoluția viitoare a relațiilor 
noastre pe linie de tineret. Am 
vizitat . orașele București, Bra
șov, Sighișoara și Constanța 
și stațiunile de pe litoral. Am 
purtat discuții fructuoase cu 
ministrul român pentru proble
mele tineretului, Marțian Dan, 
și cu colaboratorii săi, apoi la 
Ministerul învățămîntului și . Ia 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului. Am 
avut satisfacția de a fi primit 
de înalte personalități ale con
ducerii de partid și de stat 
din România.

în ce privește problemele 
concrete ale colaborării, am 
găsit multă înțelegere și dis
poziție pentru dezvoltarea re
lațiilor pe linie de tineret în 
limitele posibilităților exis
tente.

Pe scurt, cred că sînt posibi
lități bune în viitor ca partea 
referitoare 1a schimburile pe 
linie de tineret, cuprinsă în co
municatul semnat de șefii de 
state ai celor două țări cu 
ocazia recentei vizite în. Româ
nia a președintelui Gustav 
Heinemann, să prindă contu
ruri concrete. A fost o vizită 
foarte interesantă și utilă pen
tru ambele părți.

— Cu ce impresii vă 
întoarceți despre Româ
nia, poporul și tinere
tul ei ?

— Pe lîngă posibilitățile de 
contacte, discuții, ■ schimburi de 
opinii și de experiență și de 
programul concret de colabo
rare, vizita mi-a ocazionat cu
noașterea unei țări de o mare 
frumusețe, a unui popor har
nic, care depune eforturi mari 
pentru dezvoltarea sa genera
lă și a unui tineret care se 
pregătește asiduu în același 
scop. La tinerii pe care i-am 
întîlnit m-a impresionat simțul 
practic de care dau dovadă 
în soluționarea problemelor, 
convingerea cu care-și apără 
punctele de vedere, dispoziția 
de a întreține și dezvolta re
lații cu organizații de tineret 
din alte țări și dorința de a 
trăi într-un climat de pace, 
înțelegere și colaborare între 
popoare. în sfîrșit, un lucru 
pentru care aș vrea să mulțu
mesc în mod deosebit în în
cheierea acestui interviu : ex
cepționala ospitalitate de care 
ne-am bucurat la dv.

BAZIL ȘTEFAN

care ar
ir. să în

• REPREZENTANȚII COMU
NITĂȚILOR grecești și turcești 
din Cipru, Glafkos Clerides și, 
respectiv, Rauf Denktaș, s-au 
întîlnit luni la Nicosia pentru o 
discuție de aproximativ o oră, 
ceea ce a reprezentat reluarea 
convorbirilor jntercomunitare 
din insulă. Următoarea convor
bire va avea loc la 14 iunie.

Incident

„Krasnaia Zvezda" despre
cursa spre Marte

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
într-un comentariu științific 
sacrat zborului stațiilor interpla
netare ,,Mars-2“ și „Mars-3“, zia
rul sovietic „Krasnaia Zvezda" 
relevă importanța faptului că 
lansarea celor două nave are loc 
în anul „marii opoziții" dintre 
Pămînt și Marte. Este vorba de 
faptul că, în luna august a a- 
cestui an, planeta roșie se va a- 
propia de Pămînt la distanța de 
55,7 milioane km. Asemenea a- 
propieri se petrec la intervale de 
15—17 ani. în plus, „ferestrele" 
care permit lansările spre Marte 
sînt mai rare decît cele spre Ve
nus, iar durata zborului mai în
delungată (de 3—7 ori mai mare, 
în funcție de anul lansării). Ace
eași greșeală comisă în viteza de 
accelerație duce la o eroare de

con
citeva ori mai mare în zborul 
spre Marte, decît în cel spre Ve
nus. Ziarul constată că toate a- 
ceste particularități ale zborului 
spre Marte fac necesară crearea 
unor stații automate cu greuta
te mare și capabile să îndepli
nească, mai multe funcțiuni. A- 
ceastă tendință a fost luată în 
considerație în. construirea lui 
„Mars-2“ și „Mafs-3“, cîntărind 
fiecare peste 4,5 tona și fiind do
tate cu instrumente științifice 
complexe. Stațiile, menționează 
„Krasnaia . Zvezda", vor efectua 
de asemenea, o serie de experi
mente pe traseul de zbor, cu 
scopul de a studia proprietățile 
spațiului cosmic în afara orbitei 
terestre.

• DUMINICA a avut loc 
la Londra o demonstrație de 
protest împotriva războiului 
dus de Statele Unite în Indo
china. Printre sutele de 
participanți la demonstra
ție, majoritatea o constitu
iau militarii americani de la 
bazele aflate pe teritoriul 
Angliei. După mitingul din 
Hyde Park, peste 200 dintre 
aceștia (care riscă să fie a- 
restați și deferiți curților 
marțiale) s-au îndreptat spre 
Ambasada S.U.A. și au pre
dat o. petiție semnată de a- 
proape 1 000 de militari a- 
mericani, în care se spune • 
„Noi, subsemnații, membri 
ai forțelor aeriene și navale 
americane staționate în An
glia, ne opunem războiului 
american din Indochina. 
Mulți dintre noi am fost in 
Indochina și știm ce au fă
cut ațolo forțele aeriene a- 
mericane, se arată în peti
ție.

cu implicații diplomatice
In cursul recentelor manevre navale ale N.A.T.O., desfășurate 

in Oceanul Atlantic, s-a petrecut un incident care, la prima ve
dere, a căpătat unele aspecte „comice“, dar riscă să aibă urmări 
mai serioase. Potrivit agenției U.P.I., în noaptea de 20 mai, trau- 
lerțil spaniol. „Maria Victoria Moyana" se afla la sud-vest de 
coastele Irlandei, cînd un avion britanic de recunoaștere a ordonat 
prin radio căpitanului să-și schimbe ruta și să scoată din mare 
„trei obiecte plutitoare". Echipajul traulerului a executat acest or
din, ridicînd la bord' trei geamanduri de culoare portocalie. In 
acel moment, în apropierea navei spaniole de pescuit a ieșit Ic 
suprafață un submarin care a deschis focul cu mitralierele aflate 

" în turelă: „Am crezut că acestea sînt salvetde salut și un gest de 
mulțumire pentru faptul că am scos obiectele din mare", a de
clarat căpitanul traulerului, Antonio Diaz Milia. Apoi, submari
nul a dispărut, iar naCa spaniolă s-a îndreptat spre portul ei de 
origine, Coruna, unde obiectele pescuite în mare au fost predate 
autorităților spaniole.

Luni, Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii a declarat 
că toată această întîmplare s-a datorat unei „neînțelegeri" și a 
remis o notă guvernului spaniol, cerînd înapoierea grabnică a 
obiectelor pescuite de echipajul traulerului, care nu erau altceva 
decît aparatură electronică secretă a N.A.T.O., folosită în cursul 
acestor manevre. Nota menționează că submarinul britanic „Otus" 
a deschis focul-„într-o încercare de a atrage atenția traulerului" 
ca acesta să se oprească, astfel incit aparatura pescuită să poată 
fi recuperată., „Sperăm — se spune in nota britanică — că apa 
ratufa va fi înapoiată, fără ca să mai fie necesare noi demersuri 
diplomatice.

navale ale N.A.T.O., desfășurate

S.U.A. Demonstrație la Washington, în fața Casei Albe, împo
triva prelungirii războiului dm Indochina.
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