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Ezsznra Se reașează 
noua vatră a comunei

— Sînteți ceva șef, pe la șan- 
tieru’ ăsta ? nu ? am vrut să 
pun . o-ntrebare, da’ dacă nu 
sînteți' șef... vroiam să întreb 
cînd vin alelalte materiale, c-a 
început treaba vîrtos și acum se 
așteaptă de două zile.. Știu că 
greu-i greu, că nu sîntem nu- 
ma*  noi pe lume, și acum la 
mulți ca noi îi de purtat de 
grijă. Au venit volontari de 
prin alte sate și din orașe ne 
ajută toți, nici șefii nu stau 
pe-aici, de-aia v-am întrebat de 
ei... Au venit de-a gata cy de- 
senu’ caselor, cu • tot felu’ de 
unelte și mașini speciale și au

gătat cit zici pește 7 vagoane 
de ciment... Da, 7 vagoane, 
mi-a spus bătbatu-meu, c-a fost 
și dînsu’ la descărcat. încă tot 
mai trebuie că tare mult ciment 
înghit fundațiile astea. Nu-i 
vorbă, casele s-arată să fie cu 
zid cumsecade, de n-apucă apa 
să le mai ducă. Aici, unde a 
rămas ciment turnat la jumă
tate a fi casa noastră, da’ nu 
știu la ce ne mai trebuie mara- 
fetu’ ăsta... cum îi zice hol ! Să 
ne lăsăm încălțările și hainele 
mari cînd intrăm... D-apoi om 
fi mai domni decît am fost dacă 
om sta ca ăia de la oraș... Dacă

era după mintea mea clădeam 
tot acolo unde am avut casa 
de la tata, da’ ne-au spus că-i 
musai să ne mutăm aici unde 
îi loc ferit... Mare groază a fost 
atunci cînd s-au tras — cum 
zicem noi — clopotele în dungă, 
la biserică, s-au tras noaptea ca 
niciodată. Au ieșit toate sufle
tele satului în uliță. Trecea apa 
peste podul lui Șerban... bătrî- 
nii spun că a mai trecut prin 
’912 da’ nu ca acum... Abia am 
avut răgazul să fugim și cre
deam atunci că vom rămîne pe 
drumuri, da’ vedeți dumnea

voastră, nu rămînem pe dru
muri...

Nici una din cele 155 de fa
milii sinistrate din Chețani nu 
va rămîne pe drumuri. Cu un 
copil în brațe, Anuța, nevasta 
lui Ion Sonica, muncitor la Fa
brica de zahăr din Luduș, 
merge zilnic „pe la șantier*.  
Știe tot ce se întîmplă și ce a 
fost. Am mai fi ascultat-o încă

c. pogaceanu

(Continuare în pag. a V-a)

Vizita în Franța a președintelui
NICOLAE CEAUSESCU 

continua sub seninul prieteniei 
dintre cele două popoare

COMUNIST FRANCEZ

CEREMONIA PLECĂRII 
P>E LA PALATUL ELYSEE

Miercuri, a treia zi a 
vizitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Franța, 
ora 10 dimineața... De Ia re
ședința sa, Palatul Quai d’Or- 
say, președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de Michel 
Jobert, secretar general al 
președinției Republicii, J. Se- 
nard, șeful protocolului fran- 
cez, și de alte persoane oficia
le, străbate din nou largile 
bulevarde ale Parisului ai că
rui locuitori au primit cu mul
tă căldură pe îhaltul oaspete 
român. De-a lungul Senei, la 
Podul Alexandru al III-lea, 
de-a lungul Palatului Bour
bon, a monumentelor edificiu
lui Petit Palais și Grand Pa
lais, flutură în bătaia vîntului 
nenumărate steaguri tricolore 
ale celor două țări.

în fața reședinței oficiale de 
la Quai d'Orsay, numeroși ce
tățeni așteptau cu mult Înainte 
de plecarea coloanei de ma
șini pentru a-1 saluta cu sim
patie pe oaspetele lor de o- 
noare. „Am citit astăzi în zia
re relatarea despre întîlnirile 
dintre președintele Pompidou 
și președintele Ceaușescu. Am 
citit și cuvîntările pe care 
le-a rostit președintele dv., ne 
spune studenta Yvonne An- 
drieu, de la Facultatea de fi
lozofie, pe care am întîlnit-o 
în mijlocul celor care aștep
tau apariția conducătorului 
Rorf âliiei. Impresia mea ? Un 
mare om politic, care vor
bește cu sinceritate, care dă 
soluții pentru marile -proble
me ale lumii de astăzi*.

Numeroși parizieni se o- 
presc, fac semne prietenești 
către șeful statului român, 
care se îndreaptă spre Pala
tul Elysee, deasupra că
ruia sint arborate drapelele 
d-e stat ale României și 
Franței. Aici, un detașament 
al gărzii republicane dă ono
rul. în momentul cînd mașina 
prezidențială se oprește în 
fața peronului Palatului, în 
întîmpinarea înaltului oaspe
te vine președintele Franței, 
Georges Pompidou, care îl in
vită pe șeful statului român, 
Nicolae Ceaușescu, în cabine
tul său de lucru.

La Palatul Elysăe, în „Salon 
des portraits*,  la încheierea 
convorbirilor oficiale, preșe
dintele Georges Pompidou, ex- 
primîndu-și deplina satisfacție 
pentru evoluția pozitivă a ra
porturilor dintre cele două 
țări, aprecia că vizita pre
ședintelui Ceaușescu reprezin
tă o nouă etapă pe calea dez
voltării prieteniei dintre Fran
ța și România. La rîndul său, 
premierul Chaban-Delmas opi
na că „se poate spune încă de 
pe acum că nu trebuie să ră- 

]n timpul convorbirilor cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru evoluția favorabilă a 
relațiilor româno-franceze.

mînă nici un domeniu care să 
nu fie explorat pentru a asi
gura progresul cooperării din
tre țările noastre*.

După încheierea convorbi
rilor lărgite, cei doi președinți 
și soțiile lor se îndreaptă spre 
somptuosul salon Murat, unde 
au loc, de obicei, ședințele 
Consiliului de Miniștri.

în acest salon au venit să-1 
salute pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe soția sa, Elena 
Ceaușescu, primul ministru”, 
Chaban-Delmas, președintele 
Ad.unării Naționale, Achille 
Peretti. președintele Senatului, 
Alain Poher, membri ai gu
vernului, precum și reprezen
tanți ai înaltelor autorități ci
vile și militare franceze.

Președintele Nicolae. 
Ceaușescu, însoțit de preșe
dintele Pompidou, coboară 
treptele peronului Palatului. 
Garda de onoare, un batalion 
al gărzii republicane în mare 
ținută, se află aliniată în fața 
peronului. Cavaleri pedeștri 
ai gărzii republicane, în uni
formele lor strălucitoare de 
paradă, dau onorul. Cei doi 
președinți se opresc în fața 
drapelului Republicii France
ze. Răsună acordurile solem
ne ale imnului de stat al Re
publicii Socialiste România, 
apoi al Marseillezei. Cei doi 
președinți trec în revistă gar
da de onoare. •

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, își iau un călduros 
rămas bun de la președintele 
Pompidou și soția sa, Claude 
Pompidou, își string mîinile 
cordial. Șeful statului francez 
și soția sa urează apoi drum 
bun înalților oaspeți români 
în vizita lor în sudul Franței.

Coloana de mașini se în
dreaptă spre vasta esplanadă 
a Palatului Invalizilor ; escor
tată de un numeros grup de 
motocicliști, membri ai gărzii 
republicane, mașina preziden
țială străbate din nou maies
tuosul pod Alexandru al 
III-lea.

în pofida ploii mărunte care 
începe să cearnă deasupra ca
pitalei, numeroși parizieni se 
află în jurul esplanadei ; ei 
au ținut să fie prezenți, să a- 
ducă din nou salutul lor cor
dial șefului statului român. 
Mîinile salută cu entuziasm, 
steaguri tricolore franceze și 
românești flutură laolaltă în 
inima Parisului, la Elysee, pe 
vasta esplanadă, pe edificiile 
monumentale ale orașului-lu- 
mină. Atmosfera însuflețită cu 
care este întîmpinat preșe
dintele Consiliului de Stat re
levă încă o dată sentimentele 
prietenești, prețuirea și stima, 
ce caracterizează raporturile 
româno-franceze, considerația 
și simpatia de care se bucură 

în Franța șeful statului nos
tru, politica României.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, împreu
nă cu Francois Xavier Ortoli, 
ministrul dezvoltării indus
triale și științifice, iau loc în 
elicopterul prezidențial; mi
nistrul francez va însoți, în 
numele președintelui repu
blicii, pe înalții oaspeți ro
mâni în tot cursul vizitei lor 
oficiale în provincie.

Elicopterul prezidențial, a- 
flat doar la cîteva zeci de me
tri de poarta aurită a Palatu
lui Invalizilor și a celebrului 
Dom, se ridică deasupra es
planadei. Parizienii continuă 
să salute cordial pe președinte
le român. Elicopterul trece 
din nou deasupra podului A- 
lexandru al III-lea, după care

MUNICIPIUL TOULOUSE 
ÎL PRIMEȘTE CU CĂLDURĂ 

PE PREȘEDINTELE CEAUȘESCU
Avionul Caravelle pus la dis

poziția, președintelui Ceaușescu 
și a celorlalte persoane oficia
le române aterizează pe aero
portul din Toulouse, împodo-

Cei doi președinți trec in revistă garda de onoare.

se înalță deasupra bulevardu
lui Champs Elysâes, a Arcului 
de Triumf, îndreptîndu-se a- 
poi spre aeroportul Orly. Jos 
se desfășoară panoramic stră
vechea Luteție, cu edificiile 
ei nepieritoare, inima Franței, 
Parisul, care a vibrat atît de 
cald în aceste zfle pentru 
înalții mesageri ai poporului 
român.

Elicopterul prezidențial a- 
terizează la ora 12,25 pe pis
tele imensului aeroport Orly. 
Președintele Ceaușescu, soția 
sa, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc iau apoi loc în a- 
vionul prezidențial, „Caravel
le*,  care decolează spre Tou
louse, prima etapă a vizitei 
oficiale a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în sudul Franței.

bit cu steaguri tricolore româ
ne și franceze.

în întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale. Elena Ceaușescu, se 
află Pierre Doueil, prefectul 
regiunii Mi di-Pyrenees, Louis 
Bazerque, primarul orașului 
Toulouse, deputați și senatori, 
persoane oficiale. Pe aeroport 
se află o gardă de onoare con
stituită în cinstea președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Toulouse, al patrulea oraș 
ca mărime al Franței — capi
tala aviatică a acestei țări, 
cum le place localnicilor să-și 
numească metropola — este 
legat prin vechi tradiții de co
laborare cu unele orașe indus
triale din țara noastră. Aici 
s-a inițiat imediat după pri
mul război mondial coproduc
ția unui tip de avion româ
nesc, reputatul I.A.R., în.,a că
rui realizare se ține cont de 
excepționalele reușite la acea 
epocă ale primilor constructori 
de avioane românești Traian 
Vuia și Aurel Vlaicu. Astăzi, 
Toulouse este o adevărată ce
tate a industriei aviatice, în- 
scriindu-și numele printre cele 
mai puternice orașe mondiale 
ale făuritorilor de aparate de 
zbor. Tuluzieniî au cultivat îni

(Continuare în pag. a ll-a)

IERI, LA PALATUL ELYSEE 
ÎNTREVEDERE ÎNTRE

PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Șl PREȘEDINTELE 
GEORGES POMPIDOU
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Refeaua și profilul liceelor 
de specialitate
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Cronici
MUZICALĂ, PLASTICĂ,
TELESPECTATOR

„computerilor"
de H.H. STAHL

în dimineața zilei de 
miercuri, 17 iunie, a avut loc 
lâ Palatul Elysee, în cabinetul 
de lucru al președintelui Fran
ței, o întrevedere între preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou. Cei doi președinți 
au abordat din nou probleme

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
OFICIALE ROMÂNO-FRANCEZE

Miercuri. 17 iunie, s-au în
cheiat la Palatul Elysee con
vorbirile oficiale româno-fran
ceze dintre președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Franței, Georges Pompidou.

La convorbiri au participat, 
din partea română, Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședirite al 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Cornel Burti
că, ministrul comerțului exte
rior, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Con
stantin Flitan, ambasadorul 
României în Franța, consilieri 
și experți.

Din partea franceză, au 
participat Jacques Chaban- 
Delmas, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Franței. 
Maurice Schumann, ministrul 

ale relațiilor bilaterale, pre
cum și ale situației internațio
nale.

La ultima parte a întrevede
rii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deosebită cordia
litate, au participat Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Jac
ques Chaban-Delmas, «primul 
ministru al Franței.

afacerilor externe, Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor, 
Francois Ortoli, ministrul dez
voltării industriale și științi
fice, Herve Alphand, secretar 
general la Ministerul Afaceri
lor Externe, Pierre Pelen, am
basadorul Franței la Bucu
rești.

La încheierea convorbirilor, 
cei doi președinți și-au expri
mat deplina satisfacție pentru 
evoluția favorabilă a relațiilor 
româno-franceze. considerînd 
că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța constituie 
o nouă etapă în dezvoltarea 
ascendentă a legăturilor care 
unesc cele două țări. Ei au 
arătat că există toate condi
țiile pentru ca între România 
și Franța să se poarte un dia
log fructuos și în continuare 
să se dezvolte și să se lărgea
scă colaborarea și cooperarea 
în toate domeniile de activi
tate.

Miercuri 17 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit cu tovară
șii Georges Marchais, secretar ge
neral adjunct al Partidului Co
munist Francez, Raymond Guyot 
și Gaston Plissonnier, membri ai 
Biroului Politic, secretari ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Francez.

în cadrul întâlnirii, au fost a- 
bordate probleme privind rela

Sociologii de formație mai veche se credeau datori 
să știe o mulțime de lucruri : geografie, demogra
fie,’economie politică, drept, istorie, psihologie, 

antropologie culturala etc., astfel îneît sâ poatâ studia 
multilateral viața socială. Se făcuseră în această direcție 
unele progrese remarcabile, prin punerea la punct a unor 
tehnici de investigație foarte complexe : organizare de 
echipe inferdisciplinare, observație directă și indirectă, 
observație participantă, convorbiri adîncite și interviuri 
rapide, analize de conținut, experiment, analiză statistică 
și matematică, grupare în „scheme", „grafice" și „gra- 
fe" etc.

'Brusc, toată această linie de dezvoltare a științelor 
sociale s-a frint o dată cu apariția „computerilor", adică 
a mașinilor electronice, în stare să memoreze milioane 
de informații și să le prelucreze în răgaz de cîteva frag
mente de secundă.

Ce ispită pentru sociologi ! Institutele de științe sociale 
s-au grăbit să introducă în cetatea lor acest „cal troian" 
al computerului. Apoi pentru a justifica cheltuiala făcută, 
au trebuit să-l folosească la plina lui capacitate. Com
puterul este însă un nesățios monstru tehnic care cere 
necontenit cantități enorme de material de lucru. întreaga 
armată a sociologilor 0-a părăsit deci vechile metode 
și a început să trudească ca să dea computerului ce să 
facă. Din unealtă utilă omului, computerul s-a transfor
mat într-un stăpîn al lui.

Numai că, orice calculator electronic nu vorbește de
cît pe limba lui. El nu te înțelege decît dacă î» vorbești 
cu „da" și ,nu", adică în „sistem binar". Practic, aceasta 
înseamnă că sociologul care vrea să stea de vorbă cu 
computerul trebuie să traducă viața socială într-o serie 
codificată de „da" și „nu", răspunsuri la un formular 
cuprinzînd întrebări meșteșugite anume în acest scop. 
Oda*ă  această treabă îndeplinită, nu-i mai rămîne nimic 
de făcut deci*  să angajeze „sociologi cu ziua", ancheta
tori fără prea multă pregătire profesională, care să tragă 
bețe la rubricile „da" și „nu" ale formularului, să strîngă 
apoi maldăre de formulare și să le predea celor de la 
computer.

Vechile echipe interdisciolinare ale s _ _
luau contact personal și direct cu realitatea socială, 
văd înlocuite cu un birocrat care, stînd la masa lui 
lucru, elaborează formulare

Criza sociologiei astfel ivită, începe însă să dea, 
ultimef vreme, semne că va fi depășită. Sociologii, din

în
___  w . . . ce 

în ce mai mulți, se reîntorc la vechile lor unelte de lucru, 
rezervînd computerilor doar ceea ce, și doar atîta cît 
se poate numâra.

lata însă că fiecare tragedie își are și părțile ei comice. 
Tn anume țâri în care sociologii nu prea au avut trecere, 
s-a născut, ca peste noapte, o generație de sociologi 
proaspeți, care cred că nimic nu e mai ușor decît să faci 
sociologie, de vreme ce a face sociologie înseamnă a 
elabora formulare.

Numai că unii dintre sociologii noștri, imitatori ai unei 
mode depășite, nu posedă nici măcar computeri. String 
deci informații ca pentru computeri, fac anchete de opinie 
cu formulare, și le prelucrează apoi cu tehnica arhaică, 
înceată ca melcul, a creionului și hîrtiei liniate.

E ca și cum ar cumpăra benzină, ca să le meargă mai 
bine carul cu boi.

țiile dintre cele două partide, 
precum și probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

La convorbire au participat to
varășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Con
stantin Flitan, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Paris.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Franța
TOASTURILE ROSTITE LA DINEUL OFERIT 

ÎN CINSTEA PREȘEDINTELUI FRANȚEI

(Urmare din pag. I)

După cum s-a anunțat, marți 
seara a avut loc la ambasada 
României din Paris un dineu 
oferit de președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena

Ceaușescu, în cinstea președin
telui Georges Pompidou și a 
soției sale, Claude Pompidou, 
la care au luat parte numeroa
se personalități ale vieții po-

litice franceze, membri ai gu
vernului, reprezentanți ai cul
turii și științei, ai unor orga
nizații economice centrale și 
ai unor instituții de cercetare

științifică.
în timpul dineului, . 

ședințele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Georges Pompi 
dou au rostit toasturi.

pre-

Toastul președintelui Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU GEORGES POMPIDOU

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Pompidou, 
Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine, pentru so
ția mea și pentru colaboratorii 
mei o deosebită plăcere să vă 
salut pe acest teritoriu româ
nesc de aici. de la Paris.

Deși ne aflăm de puțin timp 
în Franța, avem impresii deo
sebit de bogate despre contac
tele cu cetățenii Parisului și, 
îndeosebi, despre discuțiile pe 
care le-am avut cu dv., pre
cum și despre convorbirile pe 
care miniștrii români le-au a- 
vut cu miniștrii francezi. Pu
tem spune acum, după discu
țiile purtate asupra principa
lelor probleme privind cola
borarea bilaterală dintre țări
le noastre, cît și asupra unui 
cerc larg de probleme ale si
tuației internaționale, că re
lațiile de prietenie româno- 
franceze s-au evidențiat încă 
o dată a fj Ja un nivel supe
rior.

Și dv.. și eu am menționat în 
toasturile de ieri tradiționala 
colaborare și prietenie franeo- 
română. Desigur, este deosebit 
de plăcut să ai asemenea tra
diții .și, mai ales, să âi misiu
nea de a găsi căile pentru pro
movarea lor tot mai largă în 
viitor. Mi se pare că astăzi 
este bine să discutăm mai cu 
seamă despre ceea ce trebuie 
să facem pentru 1 caȚ relațiile 
româno-franceze să se ridice 
la un nivel și mai.îpalt de cît 
în trecut. EU aș putea spune că 
sînt pe deplin satisfăcut de 
rezultatele discuțiilor purtate 
pînă acum.

Sînt convins că, în ce pri
vește colaborarea economică, 
tehnico-stiin'țifică. culturală și 
în alte domehii dintre Româ
nia și Franța, vom asista 
dezvoltare pozitivă, 
poarele noastre se 

și în viitor 
comune pentru

că 
vor
în

la o 
po- 
în- 
ac- 

pro-
tîlni 
țiunî 
greș, pentru pace și pros
peritate. Desigur, nu se poa
te spune că nu trebuie să lu
crăm pentru aceasta. Dar eu 
știu că atît poporul român, cît 
și poporul francez — și con
ducătorii lor — nu precupețesc 
nimic oentru a realiza aceste 
scopuri nobile. Eu consider că 
dezvoltarea continuă a colabo
rării multilaterale româno- 
franceze este un scop nobil, 
care servește atît intereselor 
popoare’or noastre, cît și cau
zei generale a prieteniei dintre 
popoare.

Am vizitat astăzi una din 
regiile mari ale Franței, „Re
nault", cu care România are 
relații de colaborare și coope
rare. relații pe care am dori 
să le multiplicăm în domenii 
largi de activitate. Am obținut 
rezultate bune în ce. privește 
coooerarea in problemele in
formaticii și orodurerea de a- 
paratură electronică: dar și în 
această privință noi conside
răm că sîntem încă la început.

România are un program 
ambițios — ca să spun așa — 
ele dezvoltare, și este hoțărîtă 

•să-1 înfăptuiască Doresc să vă 
declar aici că avem deplină 
încredere că vcm realiza ceea- 
ce ne propunem. Sîntem deciși 
să învingem orice greutăți, să 
facem ca România să se nu
mere în rîndul țărilor avansa
te din punct de vedere tehnic, 
științific, cultural. Ceea ce am 
realizat pînă acum ne dă con
vingerea că dispunem de po
sibilitățile necesare, 
înfăptui cu succes

Dorim, desigur, 
răm larg cu toate 
cum am mai spus, 
tră are largi relații 
rare cu țările? socialiste: dorim, 
însă, să dezvoltăm legături 
de cooperare cu toate țările 
lumii, fiind convinși că. în 
condițiile revoluției tehnico- 
stiințifiee, care se desfășoară 
în prezent pe plan mondial, 
nu este posibil nici un progres 
fără.o largă Colaborare, nici o 
țară nu poate avansa pe a- 
ceastă. ^a’.e dacă se izolează, 
în acest spirit dorim să colabo
răm cu Franța. Desigur, tradi
țiile vechi de prietenie sînt 
un motiv în plus în această 
privință, dar noi dorim să nu 
ne oprim numai la tradiții ; 
bazîndu-ne pe trecut și pe 
prezent, să făurim acestor re
lații un bun viitor.

Iată cum gîndim noi și cum 
gîndește întregul popor român 
despre aceste relații. Sperăm 
că vom găsi același mod de a 
înțelege aceste relații și.la po
porul francez, la conducătorii 
Franței. Convorbirile purtate

pînă acum ne îndreptățesc să 
afirmăm aceasta.

în ceea ce privește 
mele internaționale, 
să spun că discuțiile 
deosebit de pozitive, 
și dl. președinte Pompidou e 
de aceeași părere. Desigur, 
cercul problemelor discutate a 
fost foarte vast. Am discutat, 
în primul rînd, despre relații
le dintre Franța și România, 
despre posibilitățile de a asi
gura ca colaborarea dintre 
Franța și România să se dez
volte în toate domeniile.

Ne preocupă, de asemenea, 
problemele europene. Noi 
trăim în Europa, iar Europa 
este leagănul civilizației mo
derne, deși este tpt ațît de a- 
devărat în Europa s-au pur
tat în secolul nostru două răz
boaie mondiale; sîntem intere
sați ca în Europa să nu mai 
pornească un al treilea război, 
ca întregul'nostru continent să 
devină un continent al colabo
rării și păcii. Știm că sînt încă 
multe probleme spinoase în 
Europa, dar avem convinge
rea că ?ste posibil? ca popoare
le Europei să înfăptuiască nă
zuințele lor de pace, colabo
rare și prietenie.

Am discutat în cadrul con
vorbirilor noastre despre Indo.- 
china. Franța, mai mult dedît 
România, are vechi legături 
cu această zonă a lumii. Noi 
considerăm că este posibil șă 
colaborăm împreună spre ase 
ajunge la rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor, ca po
poarele Indochinei să fie lă*  
sate să-și rezolve singure pro
blemele, fără amestec din a- 
fară. Noi avem convingerea că 
în această direcție Franța 
poate aduce o contribuție pre
țioasă.

Am discutat, de asemenea, 
șj despre situația din Orien
tul Apropiat. Ne preocupă a- 
gravarea situației din această 
zonă a lumii și dorim ca să se 
ajungă la realizarea în practi
că a rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
la restabilirea păcii, retrage
rea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, la a- 
sigurarea independenței și in
tegrității tuturor statelor din 
această zonă a lumii.

România consideră că în re
zolvarea acestor probleme toa
te statele lumii au un cuvînt 
de spus, că în lumea de astăzi 
nu este posibil să se asigure 
soluționarea păcii și colaboră
rii fără participarea tuturor 
națiunilor; de aceea 
răm că și națiunile 
mijlocii au un

Domnule președinte, 
Doamnă.

proble- 
trebuie 

au fost 
Cred că

conside- 
mici 

cuvînt
și 

de
spus, tară ele nu se pot 
soluționa problemele, In a-

că vom 
acest scop, 
să colabo- 
țările. Așa 
țara noas- 
de colabo-

cest spirit. România aprecia
ză că trebuie să acționeze pen
tru instaurarea în lume a u- 
nei politici bazate pe deplina 
egalitate în drepturi a națiu
nilor, pe respectul indepen
denței și suveranității națio-. 
nale.

Desigur, asupra obiectivelor 
principale, ale păcii și colabo-» 
rării ințernaționaie. între ță
rile noastre — România și 
Franța — sînt multe asemă
nări și identități de vederi. 
Căile pentru înfăptuirea aces
tor deziderate ale omenirii 
sînt diverse, dar contactele 
dintre conducătorii statelor 
noastre, dintre națiunile noas
tre. dintre popoarele lumii în 
general pot apropia și aceste 
căi.

Noi dorim în mod sincer să 
continuăm pe baze superioare 
legăturile noastre, schimburile 
noastre de vederi cu Franța 
în privința problemelor inter
naționale. In cadrul discuții
lor'din aceste zile, s-a eviden
țiat dorința reciprocă de a 
dezvolta contactele și schim
burile dintre țările noastre. 
Tocmai pornind de la utilita
tea unor asemenea relații și. 
schimburi de vederi, de la re
lațiile deosebite de prietenie 
dintre popoarele noastre, am 
adresat președintelui Pompi
dou și doamnei Pompidou in
vitația de a vizita România. 
Sper că această inritație va 
fi acceptată, că vizita pe care 
o vor face în România va con
tribui la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor dintre țările 
noastre.

Vă rog 
toastez 
prieteniei 
Franța, 
prosperitatea poporului fran
cez, în sănătatea președinte
lui Franței, domnul Georges 
Pompidou, și a doamnei Pom
pidou, în sănătatea dv., a tu
turor !

să-mi 
pentru 
dintre 
pentru

permitețî să 
dezvoltarea 

România și 
fericirea și

pu-
dv„ 

cali-
bu-
ro-

V-am mărturisit ieri toată 
bucuria noastră de a vă primi 
cu toată prietenia, la noi, 
pe dv., precum și pe înalții 
oaspeți care yă însoțesc. As
tăzi, trebuie să vă spun că vă 
mulțumesc din toată inima de 
a ne fi primit la dv., aici, în 
această ambasadă, unde 
tem aprecia ospitalitatea 
pe de o parte, precum și 
tatea vinurilor, calitatea 
nelor feluri de mîncăruri
mânești pe care ni le serviți 
și, cu atît mai mult, dovada 
prieteniei dv. față de noi.

Aș dori, de asemenea, dom
nule președinte, să vă mulțu
mesc pentru modul în care ați 
exprimat sensul convorbirilor 
noastre și în care ați expus 
subiectele, în mod atît de 
perfect, îneîț, de fapt, m-ați 
dispensat pe mine să mai vor
besc despre aceste subiecte,

Totuși, aș dorj să adaug, 
domnule președinte, că, în con
vorbirile*  pe care le-am avut 
și în cele pe care le-au avut 

guvernelor noastre, 
repede 
vedere

membri)
este sigur că foarte 
punctele noastre de 
s-au armonizat, preocupările 
noastre s-au întîlnit, s-a ma
nifestat dorința noastră de a 
realiza o serie de obiective 
care ne sînt proprii sau de 

: obiective . mai generale. Dacă, 
așg cum se obișnuiește tot
deauna în relațiile dintre oa
meni și dintre popoare, caut 
cauzele acestei situații, găsesc, 
în primul rînd, interesele : 
Franța și România consideră, 
de comun acord, că în majo
ritatea domeniilor avem inte
resul., să ne dezvoltăm schim
burile 4î relațiile,' -fie că este 
vorba despre dezvoltarea in3-* 
dustrială, despre dezvoltarea 
economică, dezvoltarea teh
nică sau științifică. Fiecare 
dintre noi are posibilitatea să 
se bucure de concursul celui
lalt și cred că din acest con-

curs va izvorî, atît pentru dv. 
cît și pentru noi. un nou a- 
vantaj.

Dar, acestor noțiuni de inte
res li. se alătură motive de 
sentimente, ceea ce dv. ați 
numit țradiție, adăugind că ar 
trebui ca această tradiție să 
fie menținută și reînnoită între 
Franța și România, între cele 
două popoare.

Mai este încă și altceva, și 
anume o atracție specială 
care ne fade să dorim să coo
perăm, și să ne cunoaștem mai 
bine, să ne ințerpătrundem pe 
plan cultural nu numai prin 
schimburi turistice, dar; 
asemenea, prin schimburi 
tinerj și specialiști.

Mai există ceva mai prețios 
încă și. care nu este prea răs- 
pîndit în lumea de astăzi — 
un anumit mod de a concepe 
relațiile între națiuni. Dv. și 
noi avem o qvasiidentitate de 
vederi. .Principalul nostru o- 
biecțiv este să asigurăm, să 
menținem și, dacă, v-â fi ne
voie, să restabilim pacea. Noi 
dorim pacea cu întreaga lume 
și, în primul rînd, pe conti
nentul european. în același 
timp, dorim să fim noi înșine, 
să fim independenți, să ne 
păstrăm în cadrul relațiilor 
noastre, oricare ar fi ele. ori
ginalitatea. personalitatea 
noastră, să rămînem noi în-, 
șine.

în aceasta vom găsi, pentru 
convorbirile ce vor avea loc în 
anii viitoHj baza cea mai si
gură pentru organizarea rela
țiilor noastre.

Cu acest gînd, domnule pre
ședinte, doresc să răspund in
vitației pe care binevoiți să 
mi-o adresați mie și soției 
mele.

• Ridic paharul în oinstea po
porului român, a prieteniei 
popoarelor român și francez, 
In sănătatea doamnei Ceau- 
șeșcu și a dv,, domnule pre
ședinte, în cinstea dv., a tutu
ror.

de 
de

Vizita tovarășei Elena Ceausescu 
la Manufactura națională Gobelins

PARIS 17 (Agerpres) — Da
na Gheorghiu transmite :

Cunoscută în lumea întrea
gă pentru celebrele ei tapise
rii, Manufactura națională 
Gobelins a primit miercuri di
mineața vizita soției președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Elena Ceaușescu. Tovarășa 
Ceaușescu a fost însoțită de 
Lucie Schumann, . Georgeta 
Flitan, Rosemary Pelen, Marie 
Claire Cuvillier.

La intrarea de onoare împo
dobită cu renumite tapiserii 
moderne — tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost întîmpinată 
de Edmond Michelet, minis
trul de stat pentru afacerile 
culturale, de Bernard Antho- 
nioz, inspector general în Mi
nisterul Afacerilor Culturale, și 
de Jean Coural, director gene
ral al manufacturii.

înființată în 1667 de către 
Colbert, Manufactura Gobe
lins — în ale cărei ateliere, trei 
secole de tradiții coexistă ad
mirabil cu arta contemporană
— aparține statului, producția 
ei fiind destinată exclusiv 
palatelor naționale. Tapiseria
— artă populară la originea ei
— folosește aici și astăzi teh
nica din timpul lui Ludovic 
XIV, după cum, multe din 
războaiele de țesut ale atelie
relor datează tot din aceeași 
epocă. Producția este însă o-

rientată astăzi din ce în ce 
mai mult spre arta contempo
rană, așa cum o ilustrează ta
piseriile aflate în lucru, după 
mari pictori universali ca Du
buffet, Fernand Leger, Polia
koff, Gischia.

In timpul vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de modul 
în care au fost realizate unele 
tapiserii. Se dau ample expli
cații asupra istoriei Manufac
turii și a complicatei arte a 
tapiseriei. La tapiseria alb-ne- 
gru „Femei gătindu-se" de 
Picasso, de dimensiuni impre
sionante, două țesătoare vor 
lucra un an și opt luni.

Sînt prezentate tapiserii în- 
fățișînd momente din istoria 
Franței.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
apreciat în mod deosebit fru
musețea și calitatea excepțio
nală a acestor veritabile opere 
de artă, care ilustrează geniul 
creator al poporului francez, 
semnînd apoi în cartea de aur 
a expoziției.

La plecare, țesătoarea Arle- 
tte Bernatets i-a oferit în dar 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
tapiserie după Lurpat — lu
crată chiar de ea.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru fru
mosul dar, interpretîndu-1 ca 
un semn al prieteniei ce leagă 
popoarele român și francez.

sufletul lor aceste legături de 
prietenie și colaborare multi
lateral dezvoltate după ultimul 
război mondial, sentimente de 
profundă amiciție față de po
porul român pe care au ținut 
să și le dezvăluie plenar cu o- 
cazia vizitei șefului statului 
român.

Faptul că primul oraș fran
cez vizitat de conducătorul 
statului nostru, după Paris, a 
fost străvechiul lor oraș de pe 
malurile Garonnei le-a produs 
o justificată mîndrie. Aici, la 
Toulouse, România socialistă 
este binecunoscută și aprecia
tă pentru realizările ei în do
meniul științei și tehnicii, cul
turii și sportului. în cele 16 
ediții ale marelui concurs in
ternațional al cîntecului cult 
de la Toulouse, cîntăreți de o- 
peră și lieduri români au re
purtat întotdeauna succese de 
prim rang.

Succesele obținute în artă

sau în întrecerile sportive se 
înscriu printre atîtea alte for
me de cunoaștere, apreciere și 
prețuire reciprocă dintre po
poare. în conștiința cetățenilor 
Toulousului, prezența Româ
niei înseamnă competiția cu 
un partener de înaltă valoare.

Iată de ce ni s-a părut mai 
mult deoît explicabilă excep
ționala primire pe care locui
torii acestui mare oraș fran
cez au făcut-o șefului statului 
român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe tot lungul traseului, din 
zonele industriale și pînă în 
centrul orașului, cortegiul o- 
ficial a fost salutat cu căldu
ră de mii de locuitori veniți 
în întîmpinare. Sînt clipe emo
ționante, trăite cu profundul 
simțămînt al prețuirii recipro
ce, al prieteniei dintre po
poarele român si francez. Ora
șul cu nobile tradiții a știut să 
dea glas sentimentelor cetă
țenilor lui cu excepțională e- 
xuberanță și vioiciune.

SE VIZITEAZĂ TOULOUSE-UL
INDUSTRIAL

la aeroport, coloana ofi- 
se îndreaptă spre uzi- 
„Sud-aviation", aparți- 

societății naționale in-

De 
cială 
nele 
nînd 
dustriale aerospațiale. Drumul 
trece prin împrejurimile ora
șului Toulouse, 
care 
Unul 
asemănător — mai puțin di
mensiunile, fiindcă este mai 
mjc— cartierului nostru bucu- 
reștean Balta Albă. Pe traseu, 
un mare număr de cetățeni 
asistă la trecerea coloanei ofi
ciale și fac semne prietenești.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția, Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc a- 
jung la Sud-aviation unde 
sînt primiți de către Henri 
Ziegler, 
al SNIA. 
totul si 
tă — a 
primim în mijlocul nostru pe 
domnul Nicolae Ceaușescu, 
președintele unei țări de care 
noi, francezii, sîntem în mod 
special legați, România. între 
industria franceză și industria 
românească s-au stabilit rela
ții de cooperare și colaborare. 
Semnificația lor este limpede 
pentru fiecare dintre noi, iar 
vizita dv. în Franța îi acordă 
o strălucire deosebită. Anii ce 
vor veni — sînt profund con
vins, domnule președinte — 
vor întări și v&r dezvolta 
laborarea noastră".

în continuare, directorul ge
neral al SNIA a prezentat ac
tivitățile uzinelor „Sud-avia
tion". întemeiată în 1936 ca 
urmare a naționalizării fabri
cilor aeronautice, uzina, lăr
gită printr-un șir de fuzionări, 
este astăzi unul dintre cele 
mai puternice grupuri indus
triale ale Franței. Activitățile 
ei acoperă un larg domeniu 
al tehnologiei moderne : avi
oane comerciale, avioane de 
turism și de afaceri, elicop
tere și altele. Numele uzinelor 
este legat de celebrele avioane

prin cartiere 
acum se construiesc, 
din ele este cu totul

directorul general 
„Avem cinstea cu 
cu totul deosebi- 

spus d-sa — să-1

;,Caravelle“ și „Concorde**  
construite aici. Potrivit nece
sităților economiei moderne, 
Sud-aviation s-a orientat ho- 
tărît, în anii din urmă, înspre 
cooperarea internațional^.

„Domnule președinte — a 
spus directorul general al 
SNIA — noi, constructorii 
de avioane francezi, șîntem în 
chip cu totul deosebit atașați 
de România. Printre alte mo
tive, trebuie să-1 menționez și 
pe acela că în vremea studii
lor am avut alături de noi,.pe 
băncile școlii politehnice, 
mulți colegi români. I-am a- 
preciat și ne-am apropiat și 
mai mult de țara dv. Astăzi 
ne pregătim să pornim o vastă 
cooperare cu România. Vom 
face tot ceea ce ne stă în pu
tință pentru ca acest program 
să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni. Sfntem si
guri că vom reuși, stimate 
domnule președinte",

Oaspeții sînt apoi conduși 
pe o terasă a uzinei, de unde 
vederea cuprinde o întinsa 
cîmpie. Șe desfășoară o de
monstrație de zbor. La bor
dul a două elicoptere, iscusi- 
țil piloți 
prezintă un adevărat recital 
de balet 
virtuțiile 
relevă performanțe

de la Sud-aviatipn

co*

aerian. Măiestria lor, 
aparatului de zbor 

cu to
tul și cu totul deosebite. în 
acest timp, cadrele superioare 
ale uzinei îi prăzintă tovară
șului Nicolae Ceaușescu carac
teristicile tehnice ale elicopte
relor.

în marea hală de montaj 
unde se intră apoi, se află pe 
șantier un avion Concorde, 
importantă realizare tehnico- 
științifică a industriilor aero
nautice franceză și engleză.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România este invitat la bor
dul avionului. Aici, inginerii 
uzinelor înfățișează perfor-

tnanțele aparatului. Ei arată, 
printre altele, că permanent, 
în timpul zborului, ordinato
rul aflat la bord prelucrează 
datele furnizate de circa 3 000 
de aparate de măsură. Pre
ședintele Ceaușescu îi felicită 
călduros pe constructori și le 
urează succes în munca pen
tru terminarea importantei lor 
sarcini.

Se coboară apoi pe pista de 
zbor. Aici, președintele exami
nează cu atenție unul dintre 
elicoptere, urcă la bord înso
țit de tehnicieni și cere ex
plicații amănunțite.

La despărțire, în marea hală, 
președintele Ceaușescu strînge 
mîinile piloților care au efec
tuat, cu cîteva minute înain
te. zborurile de demonstrație. 
Vizita continuă la laboratorul 
de cercetări, unde oaspeților 
le sînt prezentate cîteva din
tre componentele aparatelor 
de zbor la a căror perfecțio
nare se lucrează în clipa de 
față.

în încheiere, se vizitează un 
laborator de încercare, unde 
sînt simulate toate fazele unui 
zbor. P£ un ecran sînt pro
iectați nori. panoramice văzu
te de la înălțime, toate ele
mentele pe care un pilot le 
vede din cabina sa.

La despărțire, directorul ge
neral Henri Ziegler mulțu
mește pentru înalta cinste ne 
care președintele român a fă
cut-o uzinelor Sud-Aviation 
și își exprimă încă o dată con
vingerea că relațiile de coo
perare și colaborare economi
că dintre SNTA și partenerii 
români vor fi, an cu an. tot 
mai bune, spre binele ambelor 
ponoare.

în continuarea vizitei, s® 
pleacă spre o uzină care apar
ține de „Compagnie Interna
tionale pour l’informatique" 
Din nou, mii și mii de locui
tori ai orașului fac o caldă 
manifestare de simpatie, ex- 
primîndu-și sentimentele de 
stimă și prețuire pentru 
România, pentru președintele 
Ceaușescu. De-a lungul străzi
lor, ei fac semne prietenești, 
zîmbesc, strigă „Vive la Ro
mânie".

La Compania internațională 
pentru informatică, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România 
este primit de domnul Michel 
Barre, directorul general al 
companiei. Președintelui ro
mân și soției sale li se oferă 
mari buchete de flori, mărtu
rii ale bucuriei pe care le 
încearcă locuitorii sudului 
Franței în aceasta zi.

„Este o foarte mare onoare 
pentru Compania internaționa
lă de informatică și toți cola
boratorii ei — a spus în salu
tul său domnul Michel Barre — 
să vă primească, domnule pre
ședinte, în noua noastră uzină 
de la Toulouse. Legături cu to
tul și cu totul particulare 
unesc astăzi eforturile români
lor și francezilor în domeniul 
informaticii. Permiteți-mi să 
exprim din partea companiei 
noastre urări pentru o deplină 
reușită a cooperării franeo- 
româpe".

In continuare, directorul ge
nera] al companiei a prezentat

activitățile de bază ale uzinei 
din Toulouse. El a arătat eă 
unitatea s-a specializat în pro
ducția de serie a ordinatoare
lor de tip „10 000“ și a celor 
de tipul „Iris". Urmărindu-și 
activitatea în cadrul „Planu
lui Calcul" al guvernului fran
cez, compania a obținut o se
rie de succese : la ora actuală, 
sînt instalate peste 600 oe 
sisteme Cii. Ele acoperă o 
gamă largă de utilizări: con
trol al distribuției de energie 
electrică în sistemul național 
al Franței, prelucrarea date
lor necesare meteorologici, 
control . și măsură în patru 
uzine de separație izotopică 
de la Pierrelatte, gestiune și 
contabilitate într-o serie de 
unități industriale și bancare, 
etc. înalta tehnicitate a între
prinderii este relevată și de 
faptul că 60 la sută din sa- 
lariații ei sînt ingineri și teh
nicieni. în încheiere, vorbito
rul s-a referit, din nou, la 
perspectivele colaborării eco
nomice româno-franceze, ex- 
primîndu-și convingerea că în 
viitor ele vor fi și mai largi, 
și mai profunde decît în 
clipa de față.

începe vizitarea uzinei. To
varășului Nicolae Ceaușescu 
i se prezintă prima fază a o- 
perațiunii de fabricare a unui 
ordinator, operație ce se exe
cută cu mașini automate. To
varășul Nicolae Ceaușescu exa
minează cu interes punctul de 
control dinamic al circuitelor 
imprimate,' se oprește în fața 
altor mașini, se interesează 
de pregătirea școlară generală 
și profesională a operatoare
lor care lucrează la ele.

De pe platforma de încerca
re, sînt prezentate | diferite 
tipuri de calculatoar\care po
sedă o gamă largă ie utili
zări.

La plecare, gazdele oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu 
modelul în aur al unui circuit 
imprimat „ca amintire a vizi*  
tei făcute la Touțouse".

„Vă mulțumesc pentru buna 
primire — spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și îmi 
exprim speranța că în viitor 
vom diversifica actuala noa
stră colaborare, că vom spori 
eficacitatea ei“.

De aici, coloana oficială se 
îndreaptă spre centrul ora
șului Toulouse, unde are loc 
primirea oficială de la Prefec
tura departamentului Haute 
Garronne. Pe traseu, aceeași 
primire călduroasă pe care 
am cunoscut-o cu un ceas mai 
înainte.

în cursul după-amiezii, deși 
asupra orașului s-a abătut o 
adevărată furtună, mulți au 
fost cetățenii care sub rafale
le ploii au rămas de-a lungul 
traseului să-1 aclame pe con
ducătorul României socialiste, 
în profund consens cu aceste 
sentimente, edilii orașului 
Toulouse în frunte cu prima
rul municipiului au ținut să 
facă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire consacra
tă doar celor mai aleși oaspeți.

La sosirea în localul primă
riei, oaspeții români sînt în- 

- tîmpinați de Louis Bazergue, 
primarul orașului, care pre
zintă pe principalii săi cola
boratori și pe consilieri/ ^Mu
nicipali.

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

la primăria
Domnule primar, 
Domnilor și doamnelor,
Aș dori să încep prin a vă 

aduce un salut prietenesc din 
partea ...............
București, 
țări, să vă 
le primar, 
rostite la 
român, a prieteniei și colabo
rării îndelungate dintre po
poarele noastre.

Referindu-șe ia întrecerile 
sportive dintre echipe ale ce
lor două țări, președintele ro
mân a spus : Desigur, în sport, 
întrecerea este cavalerească, 
precum, de altfel, și în artă 
și în alte domenii de activi
tate. Prietenia presupune o a- 
numită emulație și este bine 
ca popoarele să se întreacă în 
sport, în artă, în a 
bunuri de cultură 
bune, în a contribui 
mult la dezvoltarea 
Din asemenea întreceri, indi-

din Toulouse

Cuvintarea prmarului
orașului Toulouse

locuitorilor orașului 
ai întregii noastre 
mulțumesc, domnu- 

pentru cuvintele 
adresa poporului

produce 
cît mai 
cît mai 
științei.

La primăria orașului Toulouse, președintele Nicolae Ceaușescu rostește salutul prietenesc din 
partea locuitorilor orașului București, ai întregii noastre țări.

ferent cine se plasează pe pri
mul loc, omenirea nu are de- 
cît de cîștigat.

E adevărat că în Franța, la 
Toulouse, au învățat în trecut 
mulți cetățeni români, că în
tre anij 1920 și 1939 a existat 
o cooperare strînsă în produc
ția aeronautică, dar, desigur, 
reamintind trecutul, ne gîn- 
dim cum să facem ca astăzi să 
ridicăm pe o treaptă superioa
ră relațiile de colaborare și 
cooperare dintre țările noastre, 
relații la care, desigur, partici
pă și Toulouse.

Am vizitat astăzi întreprin
derea de construcții de nave 
aerospațiale. Am văzut. Intr-a
devăr. cum se lucrează con
strucția aeronavei „Concorde" 
și mi-a făcut o impresie deo
sebită. Am asistat și Ia de
monstrația a două elieontere 
pe carp în colaborare, dorim 
să le fahrieăm si în România. 
Deci, sînt perspective ca pe 
o nouă cale să reluăm colabo
rarea dintre noi în domeniul 
aerospațial. Aceasta va face 
ca un număr mai mare de oa
meni din România să vină să 
lucreze și să învețe în Toulou
se și. de asemenea, un număr 
de specialiști francezi din 
Toulouse să vină în România. 
De asemenea. în domeniul in
formaticii si al tehnicii de 
calcul există o colaborare cu 
perspective bune de dezvol
tare.

Deci, putem să ne declarăm 
satisfacția că. intr-adevăr, o- 
rașul Toulouse partîcină în
tr-o măsură însemnată la dez
voltarea într-o formă superioa
ră a colaborării si cooperării 
între România și Franța.

Aș dori. în încheiere, să urez 
tuturor locuitorilor orașului 
Toulouse, membrilor consiliu 
lui municipal, si desigur pri
marului și soției sale, cele mai 
mari sdccese în dezvoltarea și 
înfrumusețarea orașului Tou
louse. multă prosperitate și 
multă fericire.

întreaga populație a orașu
lui Toulouse, precum și con
siliul municipal își exprimă 
fericirea de a vă primi în 
această sală, în care atîția 
oaspeți de vază ne-au onorat 
cu prezența lor.

Aș vrea să exprim mulțumi
rile mele guvernului francez 
pentru că v-a oferit prilejul 
să veniți aici.

Noi știm cît de mare, de 
constantă și credincioasă este 
prietenia dintre România și 
Franța. Mai știm că în toate 
împrejurările grele ne-am gă
sit alături. îmi permit, stimate 
domnule președinte, să mă fo
losesc de acest prilej pentru 
a aminti că primul ofițer fran
cez care a venit în România 
în anii primului război mon
dial. pentru a fi alături de 
dumneavoastră, a fost un lo
cotenent din Toulouse. Țările 
noastre au fost întotdeauna 
alături una de alta.

Am păstrat cea mai bună 
amintire despre vizita mea la 
București, fiind foarte sensibil 
la primirea ce mi s-a făcut. 
Țin să subliniez că am fost 
foarte bine primit. Cu atît mai 
mult ne-au îndurerat veștile 
despre calamitățile naturale 
care s-au abătut asupra țării 
dumneavoastră. Este greu să 
redau cît de impresionați am 
fost cu toții de aceste suferin
țe, cit de mult ne-am gîndit 
la dv. în acele zile.

Referindu-se la tradiția le
găturilor dintre Franța și Ro
mânia și, în special, dintre o- 
rașul Toulouse și țara noastră, 
vorbitorul a reamintit că în a- 
cest lăcaș universitar au urmat

studiile numeroși tineri ro
mâni. Aceste legături continuă 
și astăzi. în Toulouse, orașul 
cîntecului, orașul în care se or
ganizează mari concursuri in
ternaționale, s-au distins foar
te mulți compatnoți ai dv.

Exprimîndu și speranța că 
și în viitor vor fi continuate 
aceste fructuoase contacte 
culturale, primarul orașului a 
subliniat că relațiile actuale 
au îmbrățișat și alte domenii. 
Trăim vremuri noi. moderne, 
a spus primarul orașului Tou
louse. Orașul nostru are o vo
cație industrială și este cunos
cut prin uzinele sale aerospa
țiale și electronice. Ați avut 
astăzi prilejul să vizitați unele 
din aceste uzine, cele aerospa
țiale fiind foarte importante 
pentru noi, mai ales că aici se 
construiește avionul Concorde, 
iar Concordia este un lucru la 
care ținem foarte mult.

Ați văzut 
noastre și 
constitui 
cooperării 
tre.

Această 
meniul aerospațial și electro
nic va fi, desigur, într-un fel 
o continuare a acelei coope
rări din 1918 de care amin
team. Atunci cînd astfel de 
elicoptere vor fi produse în 
țara dv., aceasta va însemna 
că o părticică din Toulouse se 
află în România.

în încheiere, permiteți-mi 
stimate domnule președinte 
să vă înmînez, în numele Mu
nicipiului 
medalie

oraș.

și elicopterele 
sperăm <ă ele vor 

obiectul extinderii 
dintre țările noas-

cooperare în do-

de
Toulouse, Marea 
oanoare a acestui

★ ★ ★
Dineul, oferit în aceeași 

zi, în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, de cățre prefectul regiu
nii Midi-Pyrenee a reunit 
personalitățile marcante ale 
vieții publice a orașului Tou
louse.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă

cordială, ministrul
Xavier Ortoli, care

dedeosebit 
Francois
îl însoțește pe șeful statului 
român în vizita sa în provin
cie. a toastat în sănătatea 
înalților oaspeți. „Aș vrea să 
spun — a spus el — cît de fe
ricit și de recunoscători sîn-

(Continuare în pag. a Ill-a)
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tem pentru faptul că ați ales 
orașul Toulouse drept obiectiv 
al primei deplasări a dv. în 
provincia franceză. Este drept 
că Toulouse exprimă frumu
sețea și gloria trecutului Fran
ței, dar el exprimă nu mai pu
țin și direcția viitorului Fran
ței, viitor’ bazat pe industrie 
și tehnică, așa cum ați putut 
constata și dv. De asemenea, 
Toulouse este o imagine a coo
perării dintre Franța și Româ
nia, cooperare veche, precum 
și prietenia, pe care noi do
rim să o sporim, dorim să o 
dezvoltăm pe planul progre
sului tehnic și al moderni
zării.

în cuvintul său, președinte
le Consiliului de Stat al Repu

„îmi exprim speranța că vom di versifica actuala noastră colaboi are" — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, cu ocazia vizitei intr eprinse la uzina din Toulouse a Companiei internaționale de au

tomatică.

EXPRESIE 1 IB IIEIUI! WIW, 
A STIMEI Șl «ȚIIIOII liffli'llllîl 
Presa străină despre vizita președintelui 

Consiliului de Stat al României în Franța
Presa internațională conti

nuă să publice numeroase co
mentarii și informații, cores
pondențe și reportaje referi
toare la vizita pe care o între
prinde în Franța președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușeseu. Se subliniază cu 
precădere semnificația vizitei 
în contextul bunelor raporturi 
româno-franceze, cît și însem
nătatea ei pentru opera de 
destindere și securitate în Eu
ropa și în lume.

în cea de-a treia zi a vizi
tei, ziarele franceze relatează 
pe larg despre întîlnirile celor 
doi șefi de state, informează 
despre convorbirile oficiale, 
redau ample extrase din toa
stul președintelui Ceaușeseu 
rostit la dejunul de la Quai 
d’Orsay și publică numeroase 
fotografii. După ce relatează 
despre convorbirile de la Ely- 
see, „Le Figaro" subliniază 
că „interesul - celor două țări 
asupra proiectului unei confe
rințe europene pentru securi
tate este evident". La rîndul 
său, „Combat" comentează de
clarațiile președintelui Nicolae 
Ceaușeseu și ale ministrului 
de externe francez, Maurice 
Schumann, făcute cu prilejul 
toasturilor rostite la dejunul, 
de la Quai d’Orsay. „Președin
tele Ceaușeseu — scrie „Com
bat" — a spus că o conferință 
europeană asupra securității 
trebuie să așeze relațiile din
tre națiunile de pe continent 
pe principiile respectului, ega
lității, independenței și suve
ranității naționale". Cotidianul 
francez, subliniază, în conti
nuare, că președintele 
Ceaușeseu și-a exprimat pre
ocuparea față de situația din 
Indochina și d.in Orientul Mij
lociu, deoarece orice încordare 
în relațiile dintre state are în 
lumea de astăzi repercusiuni 
asupra tuturor popoarelor.'

Presa italiană continuă să 
publice relatări privind desfă
șurarea vizitei în Franța a 
președintelui Ceaușeseu, înso
țite de extrase din cuvîntările 
sale rostite în cursul zilei de 
marți. Ziârul „L’Unitâ", de 
pildă, relevă, citind, din inter
viul acordat de tovarășul 
Ceaușeseu ziarului „Le Mon
de", că scopul vizitei în Fran
ța este acela de „a intensifi
ca colaborarea și cooperarea 
economică, tehnico-științifică 
și culturală" între cele două 
țări; precum și acela de a a- 
borda „o serie de probleme 
ale vieții internaționale actua
le". în acest sens, ziarul rele
vă că „textul interviului oferă 
un cadru adecvat al poziției 
României asupra problemelor 
de politică externă", ilustrînd 
această apreciere cu o serie 
de ample extrase. Cotidianul 
„II Popolo" menționează că, în 
ce privește conferința asu
pra securității, președintele 
Ceaușeseu ‘ a afirmat că ea 
„trebuie pregătită cu grijă, dar 

blicii Socialiste România, 
după ce a arătat că a vizitat 
cu viu interes orașul Toulouse, 
precum și întreprinderea Sud- 
Aviation, cu care România 
este în tratative de a colabo
ra, și centrul internațional de 
informare, cu care România 
realizează de aproape doi ani 
o cooperare foarte bună, a 
spuse „Atît întîlnirile la aces
te două unități, contactele pe 
care le-am avut cu conducă
torii Departamentului și mu
nicipalității Toulouse, cît și 
cu populația, ne-au produs o 
deosebită plăcere. Trebuie, de 
asemenea, să exprim mulțu
miri domnului ministru Or- 
toll, care ne însoțește în a- 
ceastă călătorie. Eu văd în 
manifestările ocazionate de 

nu trebuie să se aștepte, ci 
trebuie să se acționeze. în 
ceea ce ne privește, a adăugat 
președintele român, noi vom 
acționa cu fermitate. Toate 
popoarele trebuie să acțione
ze pentru a lichida focarele 
de război, mai ales în Indo- 

#chine și în Orientul Mijlociu".
„Pravda", „Izvestia" și alte 

ziare sovietice reproduc pasa
je din interviul acordat de to
varășul Ceaușeseu ziarului „Le 
Monde", îndeosebi cele care 
privesc relațiile țării noastre 
cu Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste.

„Trud", „Zemedelsko 
Zname" și alte ziare bulgare, 
informi nd din Paris despre cea 
de-a doua întrevedere din
tre președinții Pompidou și 
Ceaușeseu, menționează că „lo
cul central al convorbirilor 
l-au ocupat problemele euro
pene". „Se crede că asupra u- 
nei serii de probleme, ambele 
părți au exprimat poziții apro
piate sau identice", transmite 
B.T.A. „Vecerni Novini" publi
că o corespondență din Bucu
rești intitulată „Continentul — 
leagăn al păcii", în care sînt 
reproduse extrase din discursu
rile rostite de cei doi șefi de 
state la dineul oferit în cin
stea oaspeților români. Ziarul 
informează, de asemenea, că 
președintele Ceaușeseu își con
tinuă vizita în cîteva orașe de 
provincie.

Ziarul iugoslav „Politika", 
referindu-se la toastul rostit de 
președintele Ceaușeseu la re
cepția oferită în onoarea sa de 
ministrul de externe francez, 
menționează că șeful statului 
român „s-a pronunțat pentru 
convocarea cit mai urgentă a 
conferinței în problema secu
rității europene". Ziarul rele
vă, de asemenea, că, în ce pri
vește situația din Indochina și 
din Oriental Apropiat, „pre
ședintele român a spus că toa
te țările trebuie să depună e- 
forturi pentru lichidarea foca
relor de război", subliniind ne
cesitatea retragerii trupelor a- 
mericane din Indochina și a 
celor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate.

Intr-un comentariu referi
tor la vizita în Franța a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, postul de radio 
Londra, după ce menționează 
că. invitația făcută președinte
lui Ceaușeseu de către genera
lul de Gaulle de a vizita Fran
ța a fost reînnoită de succeso
rul acestuia la președinția Re
publicii Franceze, opinează că 
„vizitele de stat sînt semnifi
cative, mai ales pentru valoa
rea lor ca simboluri ale unor 
relațji pozitive și ale respec
tului reciproc între țări. Sîn- 
tem convinși — a adăugat co
mentatorul britanic — că a- 
cesta este modul în care atît 
cetățenii francezi, cit și cei 
români priyesc actuala vizită".

Sub semnătura redactorului 
său șef, cotidianul egiptean 
..Journal d'Egypte" publică o 

vizita în acest oraș preocupa
rea de a se ajunge la o coo
perare și mai mare între noi".

în încheiere, președintele 
Ceaușeseu a ridicat paharul 
în sănătatea ministrului Or- 
toli, a domnului prefect și a 
soției sale, a domnului primar 
și a soției sale, pentru condu
cerile și salariații celor două 
societăți pe care le-a vizitat, 
pentru o cooperare mai bună 
între aceste societăți și Româ
nia.
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amplă relatare despre vizita în 
Franța, relevînd „primirea 
călduroasă făcută șefului sta
tului român". Ziarul egiptean 
subliniază faptul că „simțul 
realității a favorizat întotdeau
na relațiile franco-române". 
Pe de altă parte, vizita pre
ședintelui Ceaușeseu în Fran
ța este apreciată de „Journal 
d’Egypte" ca „un eveniment 
important, mai ales datorită 
faptului că el se află în frun
tea unui stat care de un sfert 
de secol construiește socialis
mul. întîlnirea dintre cei doi 
șefi de state cu regimuri eco
nomice diferite — apreciază 
ziarul — capătă din, această 
cauză o semnificație deosebită, 
ea contribuind la întărirea co
existenței pașnice". Despre vi
zita în Franța a președintelui 
Ceaușeseu informează și coti
dianul „Al Ahbar",

Ziarul algerian „El Moud- 
jahid" relevă că, în cuvîntarea 
de bun sosit, președintele 
Pompidou a reamintit legătu
rile de prietenie dintre cele 
două țări și a exprimat pro
funda compasiune a poporului 
francez față de poporul român 
greu lovit de recentele inun
dații. Ziarul menționează, de 
asemenea, că șeful statului 
francez și-a exprimat speranța 
că „întrevederile franco- 
române vor constitui încă o o- 
cazie pentru extinderea relații
lor dintre cele două țări și 
pentru examinarea numeroa
selor probleme internaționale, 
în special a celor europene". 
Din răspunsul președintelui 
Ceaușeseu, „El Moudjahid" 
relevă aprecierea cu privire la 
„prietenia tradițională și coo
perarea între cele două țări, 
în folosul civilizației și al pro
gresului".

Ziarul brazilian „Correio da 
Manila" își consacră editoria
lul de marți vizitei în Franța 
a președintelui Consiliului de 
Stat al României, menționînd 
că în centrul convorbirilor se 
află îndeosebi problemele des
tinderii europene.

Un alt cotidian brazilian. 
„O Globo", informează pe larg 
despre vizită, relevînd afirma
ția președintelui Ceaușeseu că 
„există un anumit număr de 
probleme spinoase în lumea de 
azi, care cer o soluționare, și 
asupra acestor probleme Fran
ța și România au multe pune 
te de vedere comune, dacă 
nu chiar identice". De aseme
nea, ziarele americane ,,Th«» 
News", „The Washington Post" 
și altele publică ample infor
mații, corespondențe din Paris 
și fotografii înfățișînd mo
mente ale vizitei în Franța 
a președintelui Ceaușeseu. 
„The Baltimore Sun" relevă 
faptul că Nicolae Ceaușeseu a 
acordat un interviu ziarului 
„Le Monde", menționînd po
ziția României față de proble
ma unei consfătuiri pentru 
securitatea europeană.

Județu! Covasna
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial de construc
ții — Sf. Gheorghe, Piața Li
bertății nr. 13. Telefon 548

— Construcții civile și indus
triale

Instalații pentru construcții 
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Tîrgu-Secu- 
iesc, Str. Vasile Conta, nr. 25

— Contabilitate și merceolo- 
gie agricolă

Județul Dîmbovița
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Nucet, Str. 
Gării nr. 2

— Zootehnie
Liceul agricol — Voinești
— Horticultura

LICEE ECONOMICE 
Liceul economic — Tîrgoviște, 

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 275. 
Telefon 23 28

— Planificare-contabilitate

Județul Dolj
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Craiova, 
Str. Electroputere, nr. 13. Te
lefon 1 37 65

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini

— Mașini și aparate electrice
Liceul industrial energetic — 

Craiova, Str. A. I. Pavlov, nr. 
93. Telefon 1 36 41

— Electroenergetică
— Mecanoenergetică
— Hidroenergetică
Liceul industrial de chimie •— 

Craiova. Str. Pașcani nr. 26—28. 
Telefon 1 35 37

— Tehnologie chimică anor
ganică

— Tehnologie chimică orga
nică

— Utilaje în industria chi
mică

Liceul industrial de construc
ții — Craiova, Str. Brazda luî 
Novac, nr. 115 bis

— Construcții civile și indus
triale

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol Nr. 1 — Cra

iova, Str. Constantin Brâncuși, 
nr. 11

— Mecanică agricolă
Liceul agricol Nr. 2 — Cra

iova, Calea Brestei, nr. 97. Te
lefon 1 56 96

— îmbunătățiri funciare
Liceul agricol — Malu Mare, 

Telefon 20 40
— Veterinară
— Zootehnie
Liceul agricol — Calafat, Str.

V.I. Lenin, nr. 2
— Agronomie
— Contabilitate și merceolo- 

gie agricolă
Liceul agricol — Bechet
— Horticultură

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Craiova, 

B-dul 23 August, nr. 5
— Planificare-contabilitate
— Merceologie
— Administrație

Județul Galați 
LICEE INDUSTRIALE 

Liceul industrial metalurgic 
— Galați, Str. George Coșbuc, 
nr. 225. Telefon 111 47

— Acționări și automatizări 
în siderurgie

— Termotehnica proceselor 
siderurgice

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Galați, 
Str. Științei nr. 119. Telefon
145 57

— Tehnologia 
de mașini

construcțiilor

— Construcții navale
Liceul industrial pentru in

dustrie alimentară — Galați, 
B-dul Reoublicii, nr. 169 Tele
fon 1 12 76

— Chimia produselor alimen
tare

— Industrii alimentare fer
mentative.

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol — Tecuci, Str. 

23 August, nr. 107. Telefon 33 
— Agronomie
— Zootehnie

LICEE ECONOMICE 
Liceul economic — Galați, 

Str. Partizanilor — Țiglina IV
— Microraionul 19. Telefon 
147 02

— Planificare-contabilitate 
— Merceologie

LICEE SANITARE
Liceul sanitar — Galați, Str. 

Mihai Bravu nr. 48. Telefon 
1 14 83

— Tehnica dentară
— Asistent medical de labo

rator
Județul Gorj

LICEE AGRICOLE 
Liceul agricol — Bîrsești — 

Tîrgu-Jiu
— Horticultură

LICEE ECONOMICE 
Liceul economic — Tirgu-Jiu, 

Str. Șiret, nr. 28.
— Planificare-contabilitate

Județul Harghita 
LICEE AGRICOLE 

Liceul agricol — Odorheiul 
Secuiesc, Str. Justiției, nr. 12. 
Telefon 473

— Contabilitate și merceolo
gie agricolă

LICEE ECONOMICE 
Liceul economic — Odorheiul 

Secuiesc, B-dul 1 Mai nr, 12. 
Telefon 585

— Planificare-contabilitate
— Administrație
Județul Hunedoara

LICEE INDUSTRIALE 
Liceul industrial Metalurgic

— Hunedoara, Str. 23 August, 
nr. 1. Telefon 16 87 ; 20 54

— Acționări și automatizări 
în siderurgie

— Termotehnica proceselor 
siderurgice

Liceul industrial minier — 
Petroșani, Str. Mihai Eminescu, 
nr. 17. Telefon 17 96

— Exploatări miniere
— Electromecanică minieră 
Liceul industrial minier — 

Deva, Str. Minerului nr. 24. Te
lefon 1 21 40 interior 99.

— Exploatări miniere 
— Electromecanică minieră 
Liceul industrial de construc

ții — Deva, Str. Minerului nr. 
30 Telefon 1 33 75

— Construcții civile și indus
triale

LICEE AGRICOLE 
Liceul agricol — Geoagiu, Te

lefon 12
— Horticultură
— Zootehnie

LICEE ECONOMICE 
Liceul economic — Orăștie, 

Str. V.I. Lenin, nr. 25. Telefon 
319

— Planificare-contabilitate
— Merceologie

Județul Ialomița 
LICEE AGRICOLE 

Liceul agricol — Călărași, 
Str. București, nr. 4. Telefon 
462.

— Agronomie
— îmbunătățiri funciare
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă
LICEE ECONOMICE ' .

Liceul economic — Călărași, 
Str. Prelungirea Bucureștiului, 
nr. 4

— Planificare-contabilitate
Județul Iași

LICEE INDUSTRIALE 
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini — Iași. Str. 
Mihail Sturza nr. 2. Telefon 
1 18 77.

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini;

—- Mașini și aparate electrice.
Liceul industrial energetic — 

Iași. Str. Socola, nr. 188—190. 
Telefon 1 13 89.

— Electroenergetică;
— Mecanoenergetică.
Liceul industrial de chimie — 

Iași. Str. Sf. Sava nr. 16. Tele
fon 1 56 65.

— Tehnologie chimică orga- 
. nică ;

— Utilaje în industria chi
mică j

— Aparate de măsură șl auto
matizări în industria chimică.

Liceul industrial pentru indus
tria ușoară — Iași. Str. Socola, 
nr. 51—53.

— Filatură.
Liceul industrial de construcții 

— Iași. Str. Sărăriei, nr. 189. Te
lefon 1 27 66.

— Construcții civile șl indus
triale ’

— Instalații pentru construcții 
— Drumuri și poduri.

LICEE AGRICOLE 
Liceul agricol — Iași. Aleea 

Mihail Sadoveanu, nr. 41.
— Cadastru și organizarea te

ritoriului ;
— Contabilitate șl merceologie 

agricolă ;
— Horticultură.
Liceul agricol — Podul Iloaiel. 

Șoseaua Națională.
— Agronomie ;
— Veterinară ;
— Zootehnie.

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Iași. Str. 

Sărăriei, nr. 35. Telefon 27 89.
— Planificare-contabilitate |

— Finanțe și credit |
— Administrație.

Județul Ilfov
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Dragomî- 
rești-Vale. Telefon 31.47.92.

— Horticultură ;
— Zootehnie;
— Protecția plantelor.
— Veterinară :
Liceu] agricol — Fundulea.

Telefon 15.08.05
— Agronomie ;
— Veterinară;
— Zootehnie.
Liceul agricol — Vidra, Str. 

Soborului nr. 51. Telefon 12.
— Agronomie ;
— Contabilitate și ‘ merceolo

gie agricolă ;
Liceu] agricol — Brănești. Te

lefon 25.41.
— Cadastru și organizarea 

teritoriului ;
— îmbunătățiri funciare. 

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Giurgiu, 

Șoseaua Oinac, nr. 10. Telefon 
21.93.

— Planificare-contabilitate j 
— Administrație.

Județul Maramureș
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial minier — 
Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 
140. Telefon 28.68.

— Exploatări miniere ;
— Electromecanică minieră. 
Liceul industrial forestier — 

Sighetul Marmației. Piața Li
bertății, nr. 17. Telefon 1151

— Exploatări, construcții și 
transporturi forestiere.

Liceul industrial de construc
ții — Baia Mare, Str. Progresu
lui, nr. 38

— Construcții civile șl indus
triale

— Instalații pentru construcții
— Drumuri și poduri
Liceul economic —Baia Mare, 

Str. Progresului nr. 45. Telefon 
32 89

— Planificare-contabilitate
— Finanțe și credit

Județul Mehedinți
LICEE AGRICOLE 

Liceul agricol — Halinga 
— Veterinară
— Zootehnie

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Turnu-Se- 

verin, B-dul Tudor Vladimires- 
cu, nr. 71

— Planificare-contabilitate

Județul Mureș
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Tîrgu Mu
reș, Str. lalomiței, nr. 2. Tele
fon 53 71

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini

— Mașini și aparate electrice 
Liceul industria] de construc

ții — Tîrgu-Mureș, Str. Victor 
Babeș nr. 11. Telefon 77 59

— Construcții civile și indus
triale

LICEE AGRICOLE 
Liceul agricol Tîrgu-Mureș, 

Str. Kossuth Lajos, nr. 108. Te
lefon 46 23

— Agronomie
— Veterinară
— Zootehnie
— Contabilitate șl merceolo

gie agricolă
LICEE ECONOMICE 

Liceul economic — Tîrgu-Mu
reș, Str. Bolyai Farkaș, nr. 3 
Telefon 35 32

— Planificare-contabilitate
— Merceologie

LICEE SANITARE
Liceul sanitar — Tîrgu-Mu

reș, Str. Lenin, nr. 8. Tele
fon 47 67

— Tehnică dentari

— Asistent medical de labo
rator

Județul Neamț
LICEE INDUSTRIALE 

Liceul industrial de chimie — 
Piatra-Neamț, Str. Victoriei, nr. 
156. Telefon 26 17

— Tehnologie chimică orga
nică

— Utilaje în industria chi
mică

Liceul industrial forestier — 
Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel 
Mare, nr. 57. Telefon 134*12

— Industrializarea lemnului
— Exploatări, construcții și 

transporturi forestiere
— Silvicultură

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol — Roman (Co

muna Horia). Telefon 10 68
— Agronomie
— Veterinară
— Zootehnie
Liceul agricol — Roman, Str. 

Alexandru cel Bun nr. 2 Tele
fon 18 57

— Mecanică agricolă
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă
Județul Olt

LICEE AGRICOLE 
Liceul agricol — Slatina, Str. 

Drăgănești, nr. 35. Telefon 434 
— Agronomie
— Veterinară
— Zootehnie
— Contabilitate șl merceologie 

agricolă
Liceul agricol — Caracal, Str. 

Vasile Alecsandri, nr. 15. Te
lefon 374

— îmbunătățiri funciare
— Agronomie

LICEE ECONOMICE 
Liceul economic — Caracal, 

Str. Libertății nr. 39. Telefon 
240

— Planificare-contabilitate 
Liceul economic — Corabia. 

Str. 1 Mai, nr. 1
— Planificare-contabilitate

Județul Prahova
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industria! pentru con
strucții de mași i — Ploiești, 
Str. Traian nr. 28. Telefon 
13310

— Tehnok'Ha construcțiilor 
de mașini

— Mașini și aparate electrice

INVĂTĂMINT DE ZI
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Liceul industrial de Petrol — 
Ploiești, B-dul Petrolului, nr 59. 
Telefon 1 35 71

— Prelucrarea țițeiului
— Utilaje de rafinării

2.

Liceul industrial de petrol — 
Cimpina, Str. Griviței, nr, 91. 
Telefon 23 65

— Exploatarea zăcămintelor 
de țiței și gaze

— Utilaj pentru foraj și ex
tracție

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol — Mizîl, Str, 

Mihai Bravu, nr. 136. Telefon 
273.

— Contabilitate și merceolo
gie agricolă

Liceul agricol — Valea Călu
gărească, Telefon 9

— Horticultură
LICEE ECONOMICE 

Liceul economic — Ploiești, 
Str. Rudului, nr. 2. Telefon
117 26

— Planificare-contabilitate
— Merceologie
Județul Satu-Mare 

LICEE INDUSTRIALE 
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini — Sătu-Mare, 
Str. Mihai Eminescu, nr. 1. Te
lefon 26 05

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini

LICEE AGRICOLE 
Liceul agricol — comuna Li

vada
— îmbunătățiri funciare
— Cadastru și organizarea 

teritoriului
— Contabilitate șî merceolo

gie agricolă
LICEE ECONOMICE 

Liceu] economic — Satu-Mare, 
Str. Simfoniei, nr. 3

— Planificare-contabilitate
— Merceologie

Județul Sălaj 
LICEE INDUSTRIALE 

Liceul industrial de construc
ții — Zalău, Str. Pieții nr. 1. 
Telefon 307

— Construcții civile și indus
triale

— Instalații pentru construcții 
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Șimleul Sil- 
vaniei, Str. Bărnuțiu, nr. 11. 
Telefon 178

— Veterinară
— Zootehnie
— Horticultură
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă
Județul Sibiu

LICEE INDUSTRIALE
Liceul industrial energetic — 

Sibiu, Str. Griviței, nr. 5. 
lefon 2 32 80

— Electroenergetică
Liceul industrial pentru 

dustria ușoară — Cisnădie, 
1 Mai, nr. 48. Telefon 182

— Țesătorie
Liceul industria] pentru in

dustria alimentară — Sibiu, Str. 
Turismului, nr. 15. Telefon
118 59

— Chimia produselor alimen
tare

— Morfirit și panificație
— Industrii alimentare 

mentative
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol —• Sibiu, 
Banatului, nr. 2. Telefon 1 40 37

— Veterinară
— Zootehnie
— Cadastru șl organizarea 

teritoriului
— Mecanică agricolă
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă
Liceul agricol — Dumbrăveni, 

Piața Republicii, nr. 15. Tele
fon 11

— Agronomie

Te-

in- 
Str.

fer-

Str.

— Contabilitate și merceolo
gie agricolă

LICEE ECONOMICE 
Liceul economic — Sibiu, Str. 

Berăriei, nr. 2. Telefon 210 73 
— Planificare-contabilitate 
— Merceologie 
— Statistică 
Liceul economic — Mediaș, 

Str. Avram lancu, nr. 12. Te
lefon 11 77

— Planificare-contabilitate
Județul Suceava
LICEE INDUSTRIALE 

Liceul industrial forestier — 
Cîmpulung-Moldovenesc, Str. 7. 
Noiembrie, nr. 65. Telefon 378 

— Silvicultură
— Exploatări, construcții și 

transporturi forestiere
LICEE AGRICOLE 

Liceul agricol — Fălticeni, 
Str. Maior Ion, nr. 10. Tele
fon 635

— Horticultură
— Contabilitate șl merceolo

gie agricolă
Liceul agricol — Rădăuți, 

Str. Tineretului nr. 9. Tele
fon 262

— Veterinară
— Zootehnie
— Contabilitate șl merceolo

gie agricolă
LICEE ECONOMICE

Liceul economic — Suceava, 
Str. Mărășești, Telefon 116 61 

— Planificare-contabilitate 
— Merceologie
Județul Teleorman

LICEE INDUSTRIALE 
Liceul industrial de chimie — 

Turnu-Măgurele. Str. Taberei, 
nr. 2. Telefon 13 27.

— Tehnologie chimică anorga
nică ;

’ — Utilaje în industria chi
mică.

LICE1 AGRICOLE
Liceul agricol — Alexandria. 

Str. Libertății nr. 69. Telefon 
243.

— Zootehnie;
— Veterinară.
Liceul agricol «mu-Mă-

gurele. Str. Oituz, Tele
fon 17 84.

— îmbunătățiri funciare;
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă.
LICEE ECONOMICE 

Liceul economic — Roșiorii de

— Timișoara, 
nr. 15. Tele-

șî

Vede. Str. Republicii nr. 11. Te
lefon 385.

— Planificare-contabilitate.

Județul Timiș
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini 
B-dul 23 August, 
fon 2 39 23.

— Tehnologia 
de mașini;

— Mașini și aparate electrice I
— Mașini și utilaje în indus

tria textilă.
Liceul industrial de construcții 

— Timișoara. Str. Gh. Lazăr 
nr. 20. Telefon 2 15 17.

— Construcții civile și indus
triale •

— Instalații pentru construcții! 
— Materiale de construcții.
Liceul industrial forestier — 

Timișoara — Pădurea Verde. 
Telefon 2 25 47.

— Silvicultură j
— Exploatări, construcții 

transporturi forestiere.
LICEE AGRICOLE 

Liceul agricol — Timișoara. 
Str. Grivița Roșie nr. 20. Tele
fon 1 64 77.
'—îmbunătățiri funciare ț 
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă.
Liceul agricol — Ceacova. Str. 

Drumul Ghilod, nr. 9.
— Agronomie.
Liceul agricol — Lugoj. Str. 

Timișoara nr. 136. Telefon 247.
— Zootehnie;
— Veterinară |
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă.
LICEE ECONOMICE 

Liceul economic — Timișoara. 
Str. Corbului nr. 7 A. Telefon 
2 11 32.

— Planificare-contabilitate | 
— Finanțe și credit.

Județul Vaslui
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Huși. Str. Vi
ticultori nr. 1. Telefon 143.

— Horticultură ;
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă.
LICEE ECONOMICE 

Liceul economic — Vaslui. Str. 
Ștefan cel Mare, nr. 60. Telefon 
404.

— Planificare-contabilitate |
— Statistică j
— Administrație.

Județul Vîlcea
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial forestier — 
Rîmnicu-Vîlcea. Str. Mihai 
Bravu, nr. 43. Telefon 1417.

— Exploatări, construcții ți 
transporturi forestiere ;

— Silvicultură.

construcțiilor

Consfătuire de lucru 
Învățămîntului

anului de învățămînt 1969—1970 ; 
Ce trebuie întreprins încă din 
vara acestui an, pentru ca practi
ca în producție a studenților să 
dea mai mari satisfacții, în sensul 
sporirii gradului ei de eficacitate 
în pregătirea profesională a viito
rului specialist : Care vor 
fi itinerariile verii studențești 
— 1970 ; Cum se va desfășura acel 
act de însemnătate națională al 
repartizării în producție pe baza 
noului Decret al Consiliului de 
Stat ; Și, mai cu seamă, ce va în
scrie anul vniversîtar 1970—1971 în 
viața școlii noastre superioare, 
cum trebuie pregătite debutul și 
desfășurarea impecabilă a viitoru
lui an de învățămînt.

în încheierea lucrărilor consfă
tuirii, a luat cuvîntul tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului da 
Miniștri.

la Ministerul
Traversăm o perioadă cheie a 

anului universitar — o sesiune de 
examene definitorie, întrucît ea 
hotărăște, esențial, situația profe
sională a fiecărui student. Așa 
stînd lucrurile, s-ar părea că se
siunea ocupă întreg spațiul de 
timp și interese în lumea universi
tară. De bună seamă, așa este ; 
examenele sînt în prim plan a- 
cum. dar ele nu trunchiază sfera 
preocupărilor universitarilor. Dim
potrivă, bilanțul și concluziile a- 
cestor examene trimit mai depar
te, vizează perspectiva. Am înțeles 
aceasta asistînd, recent, la o con
sfătuire în cadrul căreia condu
cerea Ministerului Tnvățămîntului 
și Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
s-au întîluit cu conducerile insti
tutelor de învățămînt superior din 
întreaga țară, cu președinții con
siliilor U.A.S. din centrele univer
sitare.

Problematica abordată a cuprins 
între altele teme ca „încheierea

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol — Drăgășani. 

Str. M. Kogălniceanu, nr. 5. Te
lefon 296.

— Horticultură ;
— Contabilitate și merceologie 

agricolă.
LICEE ECONOMICE

Liceul economic — Rîmnicu- 
Vîlcea. Str. Argeș nr. 51. Tele
fon 18 74 ; 18 84.

— Planificare-contabilitate.
Județul Vrancea

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol — Odobești. 

Str. 30 Decembrie, nr. 42.
— Horticultură.

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Focșani. 

Str. Cezar Boliac, nr. 24. Tele
fon 25.44.

— Planificare-contabilitate.
Municipiul București

LICEE INDUSTRIALE
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini — București. 
B-dul Lacul Tei, nr. 63. Telefon 
12 39 17. Sectorul 2.

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini.

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — București, 
Str. Turturele, nr. 13. Telefon 
21 24 52. Sectorul 4.

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini ;

— Mașini și aparate electrice. 
Liceul industrial energetic —■ 

București. Șoseaua Giurgiului, 
nr. 124 bis. Telefon 41 05 17. 
Sectorul 5.

— Electroenergetică;
— Mecanoenergetică.
Liceul industrial de chimie — 

București. B-dul Ion Șulea, 
nr. 216. Telefon 43 35 25. Sec
tor 4.

— Tehnologie ehimică orga
nică ;

— Utilaje în industria chimicăj
— Aparate de măsură și au

tomatizări în industria chimică.
Liceul industrial de construc

ții — București. B-dul Leontin 
Sălăjan, nr. 12. Telefon 22 39 02. 
Sectorul 4.

— Construcții civile și indus
triale ;

— Instalații pentru «on- 
•trucții.

Liceul industrial pentru in
dustria ușoară — București.

Str. Poet Cerna nr. 1. Telefon 
2125 80. Sector 4.

— Tesătorie:
— Tricotaje ;
— Confecții din textile ț
— Confecții din piele și în

locuitori i
— Finisor produse textile.
Liceu! industrial pentru indus

tria alimentară — București, 
Str. Spătaru Preda, 16. Telefon 
23 37 01, Sectorul 4

— Chimia produselor alimen
tare ;

— Industrializarea laptelui șl 
a cărnii ;

— Industrii alimentare extrac
tive.

Liceul industrial de căi ferate 
— București. Calea Giulești. 
nr. 10. Telefon 17 18 80 ; 18 40 20/ 
3067. Sector 8.

— Instalații de semnalizare, 
centralizare și bloc de linii.

Liceul industrial de transpor
turi — București. Calea Griviței 
nr. 391. Telefon 17 6131. Sec
tor 8.

— Exploatare, întreținere 
reparații auto |

— Drumpri și poduri.
Liceul industrial de poștă 

telecomunicații — București.

teleGomunl-

de poligra- 
Str. Argeș

ți
_____  _______ _ A- 

leea Barajului Bicaz, nr. 9. Te
lefon 04, interior 508.

— Exploatarea rețelei poștale 
și de telecomunicații;

— Instalații de 
eații.

Liceul industria] 
fie — București. __
nr. 7. Telefon 121319. Secto
rul 2.

— Poligrafie j
— Cinematografie.
Liceul industrial de metrolo

gie — București. Șoseaua Vitan 
Bîrzești, nr. 11. Telefon 23 49 09. 
Sectorul 5.

LICEE ECONOMICE
Liceul economic nr. 1 — Bucu

rești. Calea Rahovei nr. 38. Te
lefon 13 2173. Sector 5.

— Planificare-contabilitate j
— Merceologie.
Liceul economic nr. 2 „N. Kre- 

tzulescu" — București. B-dul 
Hristo Botev, nr. 17. Telefon 
1319 01. Sector 4.

— Planificare-contabilitate |
— Merceologie.
— Statistică.
Liceul economic nr. 3 — Bucu

rești. Calea Griviței, nr 2. Tele
fon 14 42 82. Sector 8.

— Planificare-contabilitate ț
— Finanțe și credit.

Noile licee de specialitate 
ce vor fi înființate pentru 
anul școlar 1970—1971 se vor 
anunța ulterior, 
centrală, Gazeta 
tului și Revista 
tului profesional

prin presa 
învățămin- 
invățămîn- 

și tehnic.
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Magdalena Popa

SE DESTĂINUIE
CITITORILOR

Unul dintre cei mai soli
citați artiști români peste 
hotare este Magdalena Popa, 
prim-balerina a Operei Ro
mâne. Posesoare a mult in
vidiatei „Stea de aur" pe ca
re a primit-o în anul 1965 la 
Paris cu prilejul marii com
petiții internaționale dotate 
cu premiul „Oscar“, în ulti
mii ani și-a continuat seria 
succeselor triumfale pe sce
ne renumite din Anglia. 
Franța, Spania, Portugalia, 
R. F. a Germaniei etc.

în dorința de a prezenta ci
titorilor noștri cîteva file din 
activitatea și preocupările a- 
cestei stele a baletului ro
mânesc. i-am pus citeva în
trebări cărora artista le-a 
răspuns cu amabilitate.

DRUMUL IN ARTA

— Intre anii 1952—1955 am 
studiat arta dansului ca ele
vă a școlii de coregrafie din 
București. Am urmat apoi, 
timp de 5 ani, studiile de ba
let la Leningrad, la Acade
mia de coregrafie „A. Vaga
nova". sub îndrumarea unor 
iluștri profesori. Reîntoarsă 
la București, am fost anga
jată la Teatrul de Operă și 
Balet unde după cîteva succe
se am devenit prim-baler:nă 
a acestui teatru. In anul 1959, 
la Festivalul Mondial al Ti
neretului de la Viena. am 
primit medalia de argint a 
concursului de balet din ca
drul acestui festival, iar in a- 
nul 1963 am primit medalia 
de argint la Concursul in
ternațional de balet de la 
Varna.

ROLUL PREFERAT

— Nu o dată m-am aflat 
în fața acestei dileme. Foar
te mulți spectatori doresc să 
cunoască rolul preferat, ca și 
cum de aceasta ar depinde 
dăruirea mea pentru o operă 
sau alta. Rgspunsul meu este 
următorul : îndrăgesc deopo
trivă Julietta din Romeo și 
Julietta" a lui Prokofiev, 
Giselle din baletul „Giselle" 
de Adam și „Sultana" din 
Iancu Jianu de N. Chiriac, 
ca și rolurile mele din ba
letele de factură modernă 
„Aquatheme". „Astral" și 
„Haikai".
TURNEE ÎN ULTIMA VREME

— Cu prilejul succesului 
de la Paris am primit mai 
multe invitații în diferite 
țări. Au urmat telefoane și 
chiar telegrame din partea 
mai multor impresari străini, 
în urma aranjamentelor sta
bilite am făcut un mare nu
măr de turnee, dintre care 
menționez pe cele de la Vie
na, Londra. Paris, Praga, 
Berlin, Torino, Havana, Mon- 
te-Carlo, Beirut, Madrid, A- 
miăns, Lisabona eto.

PASIUNI

— In primul rînd — pic
tura. Să precizez însă : nu
■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

UN REPORTER PE LITORAL

Ce posibilități de 
petrecere și distracție oferiți 
turiștilor în stațiunea dv. ?
• COSTANDACHE ȘERBA- 

NESCU, directorul stațiunii 
„Neptun" : „în primul rînd, 
plaja și apa mării, elemente pri
mordiale ale turiștilor pe litoral. 
La aceasta se adaugă ambianța 
plăcută din hoteluri și stațiune. 
După cele 10—12 ore consumate 
în tovărășia directă a mării tu
ristul poate să-și petreacă în 
stațiunea noastră o seară ro
mânească la „Popasul căpri
oarelor" din pădurea Como» 
rova. Aici cîntă în fiecare 
seară o ceată de lăutari, iar pre
paratele culinare românești sînt 
dublate de vinuri din cele mai 
renumite soiuri pure, dobrogene, 
Murfatlar, Ostrov, Nâzarcea. 
Amatorii de plimbări pot apela 
la trăsuri cu cai albi sau, dacă 
intenționează o călătorie la mai 
mare distanțăm pot închiria tu
risme, orice fel de marcă. Pe 
lîngă acestea, oficiul nostru de 
excursii organizează plimbări în 
grup, în interiorul Dobrogei, la 
monumentele romane de la 
Adamclisi, Istria, la Minăstirea 
Cocoșu din munții Măcinului, la 
schitul din calcar de la Basarabi 
etc. Se pot efectua chiar excursii

■ mai îndepărtate ; în trei zile, cu 
avionul se poate vizita tot nor
dul Moldovei. Capitala, Delta 
Dunării, iar pe mare, cu Tran
silvania, se organizează excursii 
la Istanbul sau cu autocarul la 
Nisipurile de aur de la Varna. 
Pentru completarea unei atmos
fere specifice, în stațiune a fost 
deschis restaurantul „La Calul 
Bălan" — tip 1900 — iar lingă 
feericul sat de colibe vom am
plasa în curînd un bilei oriental, 
în zilele noroioase avem în 
stațiune un bazin cu apă de 
mare. încălzită, unde (în orice 
sezon) se pot face băi, gimnas
tică, masaj, tratamente de fizio-

pictez, ci imi place .ă admir 
pictura. De altfel pretutin
deni pe unde am fost în
străinătate, la Londra, la
Paris, la Moscova, la Hava
na, la Viena mi-am petrecut 

, nenumărate ore la unele din 
cele mai mari muzee din 
lume. Apoi îmi place să ad
mir sculptura.

PRESA INTERNAȚIONALA

în locul oricărui răspuns 
am extras cîteva fragmente 
din presa internațională des
pre arta Magdalenei Popa : 
Ziarul spaniol „ALERTA" 
din mai 1969 scria : „Am 
admirat pe Magdalena Popa, 
tinăra balerină româncă ca
re a produs o mare impre
sie asupra publicului. Artis
ta este o armonie pură, po
sedă un delicat simț muzical 
și este permanent prezentă 
în scenă, plină de grație na
turală". Revista pariziană 
„NOUVELLES LITTERAIr 
RES" din 21 mai 1970 : „Pro
tagonista baletului „Aqua- 
theme" este minunata baleri
nă româncă Magdalena Popa 
de pe care nu-ți poți lua 
privirile și pentru care 
Franțoise Adret a compus 
special frumoase mișcări. Ar
tista este aidoma unei plan
te exprimînd o poezie frene
tică cu o știință care-țil taie 
de-a dreptul respirația, aflîn- 
du-se pînă la marginile echi
librului și perfecțiunii".

C. R.

SERILE 
„SCÎNTEII
TINERETULUI"

în cadrul recitalului de ieri seară susținut la Casa de cultură 
a studenților, Magdalena Popa și Amatto Checiulescu au prezen
tat în fața publicului piesele „Apele primăverii" de Rahmanînov 
(coregrafia Tilde Urseanu), „Elegie" pe muzică de Bach (core
grafia Amatto Checiulescu), „Moartea lebedei" de Saint Saens 
(coregrafia Fokin). Actorii : Dana Comnea, Silviu Stănculescu 
și Șerban Cantacuzino au recitat versuri de Bacovia și Shakes
peare, Adam Mickiewicz, Edgar Allan Poe, Voiculescu, Minu- 
lescu, Blaga etc.

încasările spectacolului sînt destinate fondului de ajutorare 
a familiilor sinistrate.

NE 

RĂSPUND

directorii unor stațiuni 
de pe malul mării

terapie. Menționez, în final, fap
tul că stațiunea turistică ..Nep
tun" se va extinde cu încă 7 000 
de locuri in hoteluri ; și vile, 
care vor fi amplasate pe tera
sele de la Totlageac, între lac și 
pădure, alături de plantația de 
piersici și vie".
• VICTOR DAINEANU, di

rector coordonator al stațiunilor 
„Venus", „Jupiter", „Saturn". 
„Avem cel mai mare complex 
turistic de pe litoral : 20 kilome
tri de plajă, 26 000 de locuri în 
hoteluri și bungalowuri, tere
nuri de sport, piste nautice, cen
tre de jocuri mecanice, 6 baruri 
de noapte și 14 baruri de zi, ci
nematografe, terase la apa mă
rii. Pentru a spori divertismen
tul, întreaga zonă turistică „Ve
nus" a fost proiectată într-un 
stil arhitectonic original. Hote
lurile sînt prevăzute cu minare
te și săli interioare stilizate cu 
havuze răcoroase și bazine cu 
pești exotici. In aceste localuri 
se servesc cafele în ibrice încin
se la nisip, cu șerbeturi și dul
cețuri, cu narghilele, al căror 
fum de tabac este filtrat prin 
apă de trandafiri, întregind o at
mosferă de Șeherazadă.

în zona „Jupiter", la etajul 
al 14-lea al hotelului „Capitol", 
deasupra mării, avem un salon 
național, decorat cu motive ro

Bacalaureatul...
Elevii noștri cei mai mari, 

purtînd de aproape o lună 
titlul de absolvenți ai liceului, 
încep de azi marea încercare 
a maturității intelectuale. Se 
cuvine să le urăm succes celor 
62 000 de candidați. Brevetul 
de „bacalaureat'* * se dobândeș
te cu cei 12 ani de învățătu
ră, plus sudoare, plus capaci
tate de sinteză și discernă
mânt, plus inteligența.

*) Retrospectiva Brâncuși găz
duită de Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România și 
organizată pe baza unor colec
ții și muzee din S.U.A., Franța 
și România.

bui să se știe interesate în pre
zentarea pe micul ecran a celor 
mai bune spectacole din sta
giune Altfel s-ar putea întîmpla 
ca teatrele să nu prezinte pe e- 
cran cele mai bune spectacole 
de teamă că-și pierd spectatorii, 
iar televiziunea să nu fie intere
sată decît de respectarea for
mală a unui angajament, pier- 
zîndu-șî astfel... telespectatorii. 
De exemplu, nu ni s-a părut că 
Nora reprezintă tot ce putea da 
televiziunii teatrul din Baia 
Mare.

★

Mihaela. Clopoțeii vacanței. 
Emisiune a Tatianei Sireteanu, 
incomparabilă față de altele, 
chiar și față de cele „mari". 
Mihaela Istrate, repetăm, are o 
naturalețe aproape incredibilă: 
ea nu joacă, nu are mișcări de 
scenă (ca partenerul ei Iurie Da
rie) ea încmtă. Duminică a pre
zentat cu aceeași ușurință cu care 
dansează și cîntă. Ne întrebăm 
de ce nu este folosită mai mult, 
nu de altceva, dar cine știe cine 
ar avea ceva de învățat urmă
rind-o. Și. la urma urmei, de ce 
n-ar apărea și în emisiunile „a- 
dulților" ? Cui să-i fie frică ? 
Vreunui profesionist ? Și de ce 
să nu-i fie ?

Liceul nostru de azi este o 
școală care se respectă, o in
stituție de selecție, cu un a- 
nume climat de intelectuali
tate. In ultimii ani n-am asis
tat numai la o reformă a șco
lii, care să favorizeze replierea 
ei pe coordonatele societății 
moderne, ci și la o reformă, 
am putea spune, a elevilor. 
Instituția liceală trimite cu 
precădere spre studenție, deci, 
implicit, spre profesii cu un 
înalt grad de intelectualitate, 
și nu lucrează cu menajamen
te nici la selecție, cînd pri
mește liceeni, nici atunci cînd 
trebuie să le ateste că au 
dreptul să se numească baca- 
laureați.

De bună seamă că ne gîn- 
dim la aspiranții care, azi la 
ora 9, intră în sala de exa
men, ru urările cele mai bune. 
Nu-i cunoaștem de azi de 
ieri, îi știm de 12 ani stră- 
duindu-se să fie buni școlari, 
și dacă au ajuns la ultima șta
chetă, înseamnă că anii aceș
tia, cît o viață de om, confun- 
dîndu-se cu copilăria, adoles
cența. și pasul făcut spre tine
rețe n-au trecut zadarnic. Dar 
știm că examenul care începe 
acum e greu. Comisiile sînt 
severe, cer exact atît cît se 
poate învăța în 12 ani, cît 
trebuie să știe un tînăr de 19 
ani, în 1970, pentru ca, apoi, 
să aibă dreptul de a forma 
„materia primă" a facultăți
lor.

Comisiile au intrat în sala 
de examen. S-a anunțat su
biectul primei lucrări scrise — 
literatura lomână. Să facem 
liniște. 62 de mii de tineri au 
început să scrie.

mânești, unde sînt servite pre
parate culinare indigene, iar 
antrenul îl formează doi lăutari, 
cu țambal și cetera, care zic 
„d-alea de-ale noastre". Este cel 
mai frecventat local de pe plaja 
mării, chiar mai mult decît 
„Paradisul", barul non-stop con
struit din beton și sticlă, care 
are în incintă două piscine de 
apă de mare împrospătată con
tinuu, unde se poate face baie 
chiar la miezul nopții, după cî
teva ore petrecute pe ringul de 
dans. în ceea ce privește latu
ra gastronomică a litoralului, în 
afara renumitei bucătării ro
mânești, pentru turiștii străini 
se lucrează, în laboratoarele 
noastre, încă 900 de rețete străi
ne, o adevărată geografie culi
nară".
• CONSTANTIN ENESCU di

rector coordonator al complexu
lui turistic „Eforie". „Deținem 
12 000 de locuri în 54 de vile și 
35 de hoteluri. Fiecare restau
rant are cîte o orchestră. Am 
căutat ca fiecare local să aibă 
un specific propriu. O seară plă
cută se poate petrece la barul 
„Can-can", la „Potcoava", la ba
rul „Western", la „Barul ro
man", care reeditează atmosfe
ra anticilor festinuri. într-o pă
durice de pe coasta mării există 
un local patronat de Bachus. 
Aici, în fiecare joi, grupuri or
ganizate de turiști participă la 
serbări dionisiace. La sfîrșitul 
lunii va intra în folosință un han 
popular, unde se vor organiza 
spectacole folclorice și nunți ță
rănești ca pe Someș. Fiecare tu
rist se constituie un invitat - al 
socrului mare, va petrece și va 
dansa obligatoriu cu mireasa iar 
la sfîrșit va primi un dar de 
nuntă".

ION MARCOVICI

POEZIA PERFECȚIUNI MUZICALE
„In anul viitor voi fi pro

babil în România. Mă bucur 
de pe acum" — declara la 
Stockholm, în toamna anului 
1969, Sergiu Celibidache unui 
gazetar român.

Sfîrșitul stagiunii ne-a adus 
bucuria întîlnirii în București 
a lui Sergiu Celibidache — 
indiscutabil una dintre cele 
mai remarcabile personalități 
ale artei muzicale contempo
rane, șeful de orchestră rîvpit 
de marile centre muzicale ale 
Europei.

Sergiu Celibidache sosește 
la București în anii marii sale 
recunoașteri europene. Născut 
la Roman în 1912, petrecîn- 
du-și copilăria și adolescența 
la Iași, strălucit elev al lui 
Walter Gmeindl și Heinz. 
Tiessen la conservatoarele 
germane, Sergiu Celibidache 
se consacră în anii de după 
război prin cultivarea unei 
arte de substanță, prin inedite 
versiuni interpretative care 
au trezit vehemente proteste

ARTA LUI BRÂNCUȘI - EXPRESIE A
UNEI CULTURI POPULARE MAJORE*)

Această expoziție care re
unește circa 50 de lucrări sem
nificative pentru diferite etape 
de creație, incluzînd chiar pe
rioada de formare, este satisfă
cătoare sub aspectul^ elucidării 
esențialelor traiectorii pe care 
s-a înscris și a evoluat arta lui 
Brâncuși. Expoziția cuprinde, e- 
vident, și lucrări antologice, a- 
devărate „capete de serie" care 
au marcat cotituri radicale în 
viziunea sa. care ne jalonează 
astăzi vizibil epuizarea unei 
combustii interioare și descătu
șarea alteia, care ne indică lo
gica unor deveniri stilistice. în 
acest ansamblu care este expo
ziția ne' impresionează de la 
bun început capacitatea sa vizi
onară, capacitatea uimitoare de 
a penetra fertil întreaga artă 
modernă, de a iradia continuu 
•sugestii nebănuite. S-a spus de
spre acest genial artist român 
nutrit de adîncile izvoare ale 
artei poporului său că a intuit 

^principiile sculpturii cinetice, că 
■ a atras sculptura în zona „obi
ectului" și arhitecturii, că a an
ticipat formele aerodinamicii 
moderne etc. etc. Sugestii de 
conținut ca și sugestii stilistice 
au fost preluate de artiști pres
tigioși care au adîncit și chiar 
teoretizat cîte un aspect al crea
ției sale. Dacă ne-am referi nu
mai la această expoziție am 
putea cita, de pildă, pe Henry 
Moore, care-i „datorează" desi
gur ceva artistului român pe 
linia acelui „Rege al regilor", 
sau pe Hans Arp situat undeva 
în „continuarea" acelei sensibile 
și pure „Timidități" realizată în 
1917. Dar toate aceste ipostaze 
care ne rețin atenția mai întîi, 
poate în mod firesc nu sînt de
cît efectele niciodată epuizabile 
în timp, pe care o cauză mai 
profundă și unică le generează, 
similitudini născute fortuit său 
justificat, pe care le vom înre
gistra multă vreme de acum 
înainte. Evident, ele se impun 
discuției mai mult într-un anu
mit context istoric^ constituin- 
du-se în tot atîtea puncte de 
interes pentru o cercetare isto- 
riografică, alături de analizarea 
exactă și nuanțată a raportu
rilor dintre creația brâncușiană 
și diferitele curente și tendințe

Ne apropiem încet-încet de 
clipa în care noaptea își va re
veni ; după ce un timp zilele pă
reau că nu se vor mai sfîrși, aș
teptăm acum nopțile care nu 
vor mai pleca. Și iarăși și iară
și... Numai că spre deosebire de 
alți ani, în toată această roată 
a solstițiilor s-a amestecat acum 
și fotbalul. IB la Guadalajara, 
0 la București. cine să mai 
doarmă ? Ne calificăm, nu ne 
calificăm, iată întrebarea săptă- 
niînii. Repetenții de ieri și de 
astăzi la matematici făceau niște 
calcule de te durea capul, ma
mele își neglijeau copiii, bunicii 
își ronțăiau bastoanele, mătușile 
nu mai făceau dulceață de coa
căze... Și așa mai departe. Nu 
ne-am calificat, cum bine se știe. 
N-are importanță, băieții noștri 
(Angelo Niculescu „al nostru" 
nu-i băiat) au jucat ca leii, iar 
noi putem să le spunem că 
n-avem de ce ne plîngO nopțile. 
Nu știu însă cîți dintre noi n-au 
iubit pe lîngă toate celelalte si 
televizorul. Această „vrăjitorie**  
iute "ca gîndul. care, cu pîriituri 
și Semnale „satelite", ne-a dus 
acolo, în sombrero-ul mexican ; 
dar ce bine ar fi fost uneori să 
călătorim singuri fără s-auzim 
nimic din anume comentarii, 

ale conservatorilor dăr și 
maxime aprecieri ale unor 
critici muzicali.

O înaltă și diversă pregăti
re intelectuală și-a pus pece
tea asupra întregii sale activi
tăți. (Paralel cu un strălucit 
doctorat în muzicologie cu o 
teză despre tehnica compo
nistică a lui Josquin de Preș, 
Sergiu Celibidache a făcut 
strălucite studii de filozofie 
și matematici).

De o maximă exigență, soli
citând eforturi deosebite in
strumentiștilor în pregătirea 
concertelor, demonstrînd o 
neobosită pasiune educativă 
asupra formațiilor și publicu
lui, Sergiu Celibidache și-a 
propus drept ideal interpreta
tiv o perfectă restituire a tex
tului unei partituri în depline 
coordonate istorice.

Sergiu Celibidache a străbă
tut în ultimii ani drumurile 
unei cariere dirijorale care 
i-au adus titluri eminente ca 
acelea de membru al Acade

ale artei moderne. Fără să in
sistăm însă asupra acestui as
pect vrem să remarcăm că ra
porturile amintite trebuie a- 
bordate cu extremă prudență. 
Brâncuși a fost apropiat de unii 
cubismului, deși nu îl regăsim 
în tendința acestuia de secătu
ire a imaginii prin obstinată a- 
nalizâ formală, după cum ten
dințele „Art Nouveau" pe care 
le descoperea Giuseppe Mar- 
chiori pe linia unui anumit tip 
de decorativism vizibil în lu
crări ca „Domnișoara Pogany" 
sînt clar depășite prin intuirea 
exactă a crizei artizanale în 
care se angajaseră aceste ten
dințe. Fără îndoială există im
pulsuri care vor fi intrat în 
substanța^ operei sale fără s-o 
definească însă ca atare într-o 
direcție sau alta. Noutatea și 
densitatea ei constă tocmai în 
sesizarea și depășirea aporiilor 
acestora. Prin „Rugăciune" sL 
prin lucrarea „Sărut" (1907), 
ultima de fapL. un „anti-sâ-- 

„SĂRUTUL"

ZIUA CEA MAI LUNGĂ
chiar cu riscul de a nu afla ni
mic despre „abstinența lui Alf 
Ramsey în declarații" sau că 
„deși nu ne-a parvenit nici un 
rezultat vă informăm că rezul
tatul este..." Cine-o fi parvenit 
atunci ?

★

S-au sfîrșit două seriale : Oli
ver Twist și Portretul unei 
doamne. Excelente amîndouă, 
ecranizări sobre, cu interpreți de 
primă mînă. Desigur, pînă Ia 
urmă „doamna" va fi la fel de 
ferieită ca și micuțul Olivei. 
Ecranizările acestea, atît de „cu
rat" lucrate (fără cine știe ce 
eforturi experimentale) m-au în
tristat, amintindu-ne că nici pînă 
astăzi televiziunea noastră nu a 
reușit să facă asta. Și este normal, 
mai ales privind cum sînt popu
larizați (da, popularizați) scriito
rii altor limbi, să nu poți decît 
să te lași ros de invidie. Să nu 
se poată, să nu fie nici un roman 
românesc adaptabil micului e- 
cran ? Mă îndoiesc. Și totuși, 
parcă îmi vine să cred că mai 
sînt și din cei cu ambiții prea 
mari și realizări prea mici ’ Cei 
care cred că a cheltui bani cu 
figurația e mai important decît 
a face un simplu film, să zicem, 
după „Enigma Otiliei". Pînă una 

miilor din Roma și Stockholm 
și un „cumul" de superlative 
in presa de specialitate de ge
nul : „un miracol de clasă in
ternațională". „realizatorul u- 
nor triumfuri ale artei muzi
cale internaționale"...

De cîțiva ani, Sergiu Celibi
dache s-a atașat în mod deo-

. CRONICA j 
MUZICALĂ ]

sebit de Orchestra Radiodifu
ziunii suedeze, transformând-o 
într-un ansamblu de primă 
categorie.

Pe parcursul a 5 concerte 
încheiate ieri seara, Sergiu Ce
libidache ne-a propus o suită 
de piese care demonstrau nu 
numai predilecțiile sale ci și 
nivelul de virtuozitate, de pre

rut", o replică malițioasă la 
senzuala operă a lui Rodin 
pe aceeași temă, scoate sculp
tura din zona efectelor epi
dermice, a „biftecului" care, se 
știe, îi producea oroare („Oa
menii goi nu sînt mai frumoși 
decît broaștele" — obișnuia să 
remarce artistul adesea). Brân- 

UÎHONICĂ-

| PLASTICĂ
cuși ne-a învățat să privim 
sculptura din nou, cu un ochi și 
spirit nealterat de obișnuințe, 
de reflexe stereotipe. A năzuit 
să-i confere specificitate în pro
priile sale limite, a năzuit să 
dobîndească ceeacș Palma Bu- 
carelli numea „specificitatea se
mantică a sculpturii". Se știe că 
Brâncuși interoga îndelung, cu 

alta ne familiarizăm cu Rocam
bole, film-parodie, pe care nu
mai cel care-i face rezumatul 
de fiecare dată n-a înțeles nici 
măcar cum îi zice.

★

Cînd poate fi somnul mai 
dulce, sîmbătă, sîntem invitați

jt — - "

’ TOI-

de IULIAN NEACȘU

să ne ascultăm inimile oftînd (Of, 
inimioară !). Foarte bine, n-ar fi 
nimic dacă am ofta numai din- 
tr-asta. Cînd, însă, pe micul e- 
cran își fac loc înscenări dintre 
cele mai naive (telefoane, bal
coane, coloane de carton, Valen
tin Plătăreanu etc.), ori trebuie 
să înțelegi ipocrizia regiei care 
îi silește pe figuranții cărora „li 
se zice la ureche" să mănînce 
înghețată și să bea cafea și 
pepsi (Dragostea—poveste veche, 

gătire artistică, de omogeni
zare a formației suedeze.

Dincolo de substanța pro
gramului, de virtuțile orches
trei, de valorile unor instru
mentiști, de excepționala ca
pacitate a ansamblului de a 
răspunde solicitărilor dirijora
le — protagonistul concerte
lor a rămas permanent Sergiu 
Celibidache.

Este vizibilă în unele mo
mente o accentuată exteriori
zare a gesticii, ne frapează 
uneori momente de „actorie" 
dirijorală, dar urmărindu-l pa 
Sergiu Celibidache am avut 
tot’ timpul senzația profunzi
mii muzicii, senzația pătrun
derii spre izvoarele care com
pun fluviul muzicii.

în fiecare frază simți suflul 
pasional al concepției dirijo
rale. Omogenizarea comparti
mentelor, modalitățile de „eta- 
jare" a dinamicii, gradațiile a- 
cumulărilor sonore, pregnan
ța detașării temelor, excepțio

meticulozitate, materia înainte 
de a evidenția printr-un efort 
obstinat de obiectivare, forma. 
Este destul de incomplet și 
inexact a-i califica sculptura 
drept „abstractă". Geometria 
lucrărilor sale nu ascunde nici
odată omul, ci dimpotrivă îl 
impune cu mai mare aâuitate în 
ipostaza sa esențială. El nu 
creează forme pure ; țintește 
însă spre o simplitate, o puri
tate și o candoare a obiectului 
sculptural dar al unuia care are 
un corespondent în natură. 
„Subiectele" sale sînt. în conse
cință oameni, obiecte „utilitare", 
animale. Dar el țintește să le 
elibereze de orice pitoresc sau 
excrescențe conjuncturale nă
zuind la realizarea „arhetipu
rilor" lor, a „ideii", a „spi
ritului", care pot fi întru
pate în ele. „Cînd vezi un pește 
nu te gîndești la solzii lui — 
spune Brâncuși — te gîndești la 
iuțeala^ mișcării sale, la corpul 
lui strălucitor care înoată văzut 
prin apă. Ei bine, iată ce am 
vrut eu să exprim. Dacă i-aș 
fi reprodus aripioarele, ochii și 
solzii, i-aș fi oprit mișcarea, și 
aș fi obținut o simplă mostră a 
realității. în vreme ce eu am 
vrut să surprind seînteia spiri
tului în el". Formele sale nu 
sînt „inocente", ele aparțin me
diului uman care le cunoaște și 
le-a utilizat pe o întreagă scară 
istorică. Brâncuși le descoperă 
însă „regresiv" ureînd tenace 
pînă la obîrșia lor. Raporturile 
artei lui Brâncuși ' cu cele ale 
artei contemporane continuă să 
ne preocupe intens. Toți exege- 
ții și artiștii care l-au cunoscut 
sînt de acord că el desenează 
un pisc singular, că „un hotar 
îl desparte de ceilalți artiști, cît 
ar fi ei de mari" (Lionello Ven
turi). Această experiență e uni
că prin intenția sa de a revolu
ționa arta printr-o perspectivă 
„tradițională". Poate că una 
dintre cele mai pătrunzătoare 
reflecții critice cu privire la 
sensul artei sale a făcut-o bu
nul său prieten, Henry Rousseau 
Vameșul care i-a spus odată că 
„a schimbat anticul în modern". 
Arta echilibrată și solară a lui 
Brâncuși aparține spiritului cla
sic. Brâncuși este un clasic nu 

emisiune de Cornelia Frățilă și 
Jean Stopler), oftăm degeaba. Și 
dacă sîntem și întrebați : „v-a 
mai trecut oful dragostei 
răspundem : „sigur că da. De 
tot".

★

Bună seara, fete ! Bună seara, 
băieți șî-a pierdut ritmul. Mult 
prea eterogenă în alcătuire, emi
siunea aceasta credem că suferă 
din cauza absenței ideii. Cu alte 
cuvinte nu are un liant epic care 
să-i strîngă sumarul și de aceea 
pare împrăștiată, mult prea do
minată de dans. Or, atunci 
cînd emisiunea va dezbate, și nu 
doar va prezenta, adolescența ca 
fenomen, va avea profilul pe 
care îl caută de la o vreme. De
ocamdată nu înțelegem de ce a- 
lături de proaspăta colaboratoare 
de talent, Galina Bădulescu, nu 
mai colaborează o mai veche 
prietenă a emisiunii, Sînziana 
Pop.

★

Relațiile dintre televiziune și 
teatre ar trebui să nu fie doar 
de complezentă Nu respectarea 
oricum a unui angajament inte
resează Tn acest sens, atît tea
trele, aît și televiziunea ar tre

nala paletă de culori — iată 
elemente care te fac să parti
cipi moment cu moment la un 
act de creație artistică cu u- 
nice repere.

Totul este edificat cu maxi
mă rigoare. Orice improviza
ție este anulată.

Vibranta construcție rea
lizată în unele „tablouri" ale 
Suitei lui Mussorgski, rafina
mentul cu care au fost colora
te paginile din Ravel, drama
ticele accente pe care le-au 
căpătat unele mișcări din 
Concertul pentru orchestră de 
Bartok, „soliditatea" piloni
lor arhitectonici a celei de a 
doua Simfonii de Brahms, 
tensiunea Preludiului la „Tris
tan și Isolda" de Wagner — 
au dat celor cinci concerte-ale 
formației „Sveriges Simfoni- 
orchester" din Stockholm va
lori de reală antologie inter
pretativă.

IOSIF SAVA

numai prin rigoare, prin carac
terul deliberat și rațional ai ar
tei sale, ci și prin aspirația că
tre perfecțiune, prin sensul și 
valoarea umană pe care Ie con
ține. Pe Brâncuși mijloacele 
l-au servit în primul rînd pen
tru a atinge și desăvîrși un țel 
moral. El vrea să înalțe omul 
către frumusețe, să-i releve 
structura sa demiurgică. Para
frazând, putem spune, că omul 
este măsura tuturor sculpturilor 
sale. Ele sînt „obiecte" priete
noase omului, ele sînt un pri
lej de meditație și înnobilare 
pentru acesta. „Dacă Mondrian
— ne spune Giulio Carlo Argan
— ne-a dat posibilitatea de a 
fenomeniza o idee matematică, 
geometrică a spațiului, Brâncuși 
ne-a arătat ce datorăm conștiin
ței istorice și morale a omului". 
Tot el este acela care ne cheamă 
să căutăm cheia interpretării 
artei sale în spiritul sculpturii 
antice . grecești, „arte" înfrățite 
simbolic prin expunerea „Co
coșului" în fața Acropolei în 
1965 la Expoziția „Panateneele 
sculpturi universale". Brâncuși 
refuză industrializarea și me
canizarea seacă a artei, o apără 
de zgomote exterioare și de 
modă. El refuză spaima, angoa
sa, impulsul teluric. El nu se 
angajează într-o dispută cu ele 
ci le ignoră în numele unor va
lori morale. Este aci semnul 
unei robusteți spirituale, al unei 
înțelepciuni rustice izvorîtă din 
conviețuirea atentă cu folclorul 
și arta populară românească ale 
căror sensuri profunde și trăsă
turi stilistice a știut să le pro
iecteze în universalitate. „Brân- 
cuși este înainte de toate un fi
lozof. în sensul pur pe care-I 
avea noțiunea în antichitate, 
scrie același Giulio Carlo Ar
gan. Arta sa e expresia unei 
culturi populare majore în care 
se subliniază setea de libertate 
și de absolut".

C. R. CONSTANTTNESCU
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ADDENDA rDE LA OM
LA RUBRICA1^ LA OM

CAZUL „VAN DYK 
SE CASEAZĂ DIN
LIPSĂ DE PROBE

iJ
JJ:

! 
i!

Cititorii își mai amintesc, desigur, de scrisoa
rea tînărului Daniel Van Dyk din București, pu
blicată în cadrul rubricii „De la om la om", 
scrisoare care, dincolo de unele greutăți pe care 
semnatarul ei (la numai 20 de ani) a fost nevoit 
să le întîmpine, făcea publică o anume concepție, 
aceea a renunțării la tot, a învinsului. Ecourile 
au fost, apoi, numeroase ; un adevărat colocviu 
despre tinerețe și ideal, pe care, parțial, ziarul 
l-a găzduit, în cadrul addendei rubricii din nu
mărul 6527. Tineri de o vîrstă apropiată lui. 
Daniel și-au expus, cu acest prilej, concepția lor 
despre lume și viață, au dezbătut aspecte pri-

SALUTUL
Consiliului Național al Organizației

Dragi pionieri,

UN CUVTNT „UN SFAT, 
O IDEE"

• „Scrisoarea lui Daniel Van 
Dyk m-a impresionat dintr-un 
punct de vedere : asemănarea 
uimitoare cu o perioadă, nu în
depărtată a vieții mele (diferen
ța de vîrstă dintre mine și Da
niel este doar de 3 ani). Acum 
trei-patru ani, am avut aceeași 
„situație critică", dac-o pot numi 
așa, ca și el. Am reușit să tree 
de mari ’greutăți, iar acum îmi 
dau per -.et de bine seama că 
numai Ajutat, așa cum am fost 
și eu, se poate ieși dintr-un ast
fel de impas. între timp, eu am 
absolvit un institut pedagogic, 
am lucrat un an în învățămînt, 
iar acum sînt director al unei 
școli generale. Am reușit să 
găsesc în muncă, în marea în
credere în oameni, tot ceea ce 
șe poate chema sensul vieții. 
Vă rog să mă puneți în legă
tură cu Daniel. Doresc enorm 
de mult să-1 cunosc, să discut 
.cu el. Cred că așa cum eu do- 
’resc să găsesc în el un om mi
nunat, așa și el va reuși să vadă 
în mine un prieten apropiat". 
(EMIL GAGEANU, școala gene
rală Bucu, județul Ialomița).

• „Oare avem noi dreptul, ti
nerii, să ne lăsăm îngenun- 
chiați de la prima încercare 
mai serioasă la care am fost su
puși ? Plătind o izbîndă cu un 
eșec, ea va fi de două ori mai 
prețioasă decît una obișnuită, 
fără eforturi. Dacă ne împiedi
că uneori lipsa de înțelegere 
a profesorilor sau părinților, nu 
trebuie să-i acuzăm numai pe ei 
ca fiind singurii vinovați, ci și 
pe noi, mai ales cînd am trecut 
de vîrstă copilăriei". (GATMAN 
MARIA, strada Călărași 427 B, 
Fetești-oraș, județul Ialomița).

• „Aflați că părerea mea 
despre viață este cu totul alta 
decît aceea a lui Daniel. O via
ță distrusă, la 20 de ani, este 
atunci cînd trăiești ușor, atunci 
cînd nu mai ai ce face cu ea 
și-i dai cu piciorul. La ce se 
rezumă viața ? In nici un caz 
nu la un joc. Să fii tînăr și să-ți 
dorești sfîrșitul vieții e o ab
surditate. La 20 de ani trebuie 
să-țî creezi viitorul, nu să re
nunți la el". (C1RDEI CON
STANTIN, elev, Liceul Vicovu 
de Sus — Suceava).

• „Mă numesc ILIE CORNEL. 
Am 29 de ani și sînt muncitor 
(sudor) la Hidrocentrala de la 
Porțile de Fier. Am citit de mai 
multe ori scrisoarea ta și m-a 
impresionat în mod profund 
drama pe care o trăiești. Sînt 
un om modest, unul dintre mi
lioanele de oameni care și-a gă
sit un drum, care și-a creat un 
rost în viață. Tu, la cei 20 de 
ani ai tăi, te consideri un om 
distrus, un ratat al vieții. Iar- 
tă-mă, te rog, dar eu cred că 
greșești. Eu la vîrstă ta eram 
lucrător necalificat pe unul din 
șantierele Reșiței. însă prin 
voință și perseverență am învă
țat o meserie, iar acum am sa
tisfacția muncii împlinite. Aici, 
la Porțile de Fier sînt condiții 
deosebite de muncă, cu greu
tățile. necazurile și bucuriile 
lor. Iar tu, Ta 20 de ani ai „dat 
bir cu fugiții" (iartă-mi 
sia) în fața 
s-au ivit în 
pe patul în 
îndreaptă-ți

expre-
greutăților ce ți 
cale. Ridică-te de 
care
pașii

filozofezi și 
spre noi,

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Patria (orele 9; 11.30; 
14; 16,30; 19; 21,15)

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Grădina Doina (orele 20.30).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Central (orele 9: 11; 13; 
15; 17; 19; 21).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA î 
rulează la Lumina (orele 9—15.45 
în continuare ; 18,15; 20,45).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Festival (orele 9; 11.15;

% 13.30; 16; 18,30; 21).
- JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30: 21). Grădina 
Capitol (orele 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează Ja Republica (o- 
rele 9,15: 11.30. 13.45; 16,15; 18.45;
21.15) , Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) , București (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45: 16,45; 19: 21), Grădina 
Festival (ora 20,15). Stadionul Di
namo (ora 20,30)

OPERAȚIUNEA LEONTINE î 
rulează la Victoria (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS,; rulează la Favorit (orele 
10; 15.30. 18; 20.30), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45) Gră
dina Aurora (ora 20,15)

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18.15; 29,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA î ru-

TELEGRAME
HANS PETER TSCHUDI, președintele Confederației El

vețiene, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă în care se spune :

în momentul în care ați survolat teritoriul Confederației 
Elvețiene, ați binevoit să adresați un mesaj pentru mine și 
poporul elvețian. Am fost foarte mișcat de amabila dumnea
voastră atenție, pentru care vă mulțumesc călduros. La rîn- 
dul meu, vă transmit cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru viitorul fericit al 
României.

AGENDĂ

vind rostul muncii în dezvoltarea personalității 
umane — constituindu-se, fiecare, în tot atîtea 
pilde pentru „eroul" nostru. Considerind atunci 
dezbaterea neîncheiată — prelungeam invitația 
la discuție. Scrisorile au continuat, astfel, să 
sosească, purtătoare de năzuințe și convingeri, 
dintre care multe verificate, consolidate în 
greaua încercare a națiunii cu recentele calami
tăți. Revenim astăzi — cu alte cîteva puncte 
de vedere, încheiate cu însăși opinia lui Van 
Dyk — finalizind astfel (în măsura în care evo
luția presupune asemenea popasuri) acest „caz".

spre muncă, iar noi îți vom 
întinde o mînă prietenească. 
Primește această mînă ce ți se 
întinde și pornește alături de 
noi. Dacă în București te simți 
deprimat, eu în curînd voi mer
ge la Hidrocentrala de la Lotru; 
vin-o și tu acolo și te vom a- 
juta ca alături 
de tineri, să-ți 
în viață“.

de noi, de miile 
găsești un drum

scrisoarea ta de• „Am citit 
cîteva ori și am căutat să te 
înțeleg. Nu știu dacă am reușit, 
dar opțiunea ta între două al
ternative, dintre care una în
seamnă moarte, depășește limi
tele tragicului, devenind ab
surdă. La dezechilibrul tău a 
contribuit în mare măsură o 
concepție despre viață necon
formă cu realitatea. Optica ta 
despre viață este rezultatul 
unei inducții incomplete. Ca

matematician, trebuie să recu- ■ 
noști că în acest caz metoda g 
inducției incomplete te-a con- 
dus la un rezultat eronat. Spre ■ 
a te convinge, dărîmă pereții ■ 
de neîncredere pe care i-ai ri- _ 
dicaț în jurul tău și, o data ie- — 
șit la lumină, verifică propria ■ 
ta problemă de existență pen- g 
tru „n + 1“ cazuri, unde „n" să 
fie cît mai mare. Vei descoperi 8 
atunci mulți prieteni adevărați, ~ 
vei constata că la marea majo
ritate soarta ta nu le e indife- ■ 
rentă. Cu calitățile tale, la 20 g 
de ani nu ai dreptul să te con- * 
sideri un ratat. învățînd să în- B 
țelegi, sînt convins că vei fi în- B 
țeles la rîndul tău și că vei a- g 
junge un bun inginer sau scrii- g 
tor (ai talent!) în orice caz, un g 
om adevărat. Tți doresc mult 
noroc". (BANU GHEORGHE, 
str. Mozart 24, sector 1 Bucu- ■ 
rești). ■

■

„SiNT HOTĂRlT SĂ FIU. PRIN MUNCĂ, UN OM
DEMN DE ACEASTA DEFINIȚIE”

declară NICOLAE DINESCU, dezbrăcînd 
haina lui Van Dyk —

Mulți cititori și-au exprimat 
dorința de a cunoaște adevărata 
identitate a lui Van Dyk, ce s-a 
petrecut în viața lui după acel 
moment greu de încercare prin 
care a trecut, ce se întîmplă în 
momentul de față cu omul. Iată, 
le venim astăzi în întimpinarea 
acestei legitime dorințe.

Sînt două zile numai de cînd 
am stat de vorbă cu Nicolae Di- 
nescu, în camera lui, pe care 
părinții i-au rezervat-o în apar
tamentul ce-1 locuiesc undeva, 
în Piața Ilie Pintilie din Capi
tală, într-o atmosferă de flori 
proaspete și cărți, multe, foarte 
multe cărți. De la început, fără 
pic de ostentație însă, acesta 
m-a rugat să discutăm despre 
Nicolae Dinescu, despre năzuin
țele și hotărîrile Iui, Van Dyk 
fiind de-acuni o amintire. Am 
insistat, totuși, asupra acestei 
amintiri. „Rețineți, atunci, că 
de astăzi sînt muncitor topome
tru în cadrul întreprinderii 
I.C.S.I.M. ; rețineți că sînt ho- 
tărît să muncesc, sa-mi reiau în 
toamnă cursurile serale ale cla
sei a XH-a ; rețineți că vreau 
să fiu om, subliniez să fiu, nu 
să devin, pentru că am con
știința că totdeauna am fost om. 
Perioada de timp parcursă după 
confruntarea dintre mine și lu
me m-a îndemnat la o altă con
fruntare, eu cu eu însumi, din 
care amîndoi am ieșit învingă
tori. Trebuie să subliniez că de 
un real ajutor mi-au fost mîi- 
nile întinse prietenește, sfaturile 
și opiniile celor de-o vîrstă cu 
mine, înlesnite de ziarul dv. 
Subliniind însemnătatea acestui 
ajutor, deloc mai mici sînt mul
țumirile sincere și profunda 
mea recunoștință. Opuneți acum 
pe omul Nicolae Dinescu lui 
Van Dyk și veți înțelege de ce 
pe unul l-am expediat în amin
tire".

Am stat de vorbă cîteva ore, 
sincer, prietenește, .de la om la

lează la Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Fe
roviar
18,30; ..... ......... .................... ..
11,30; 13.45, 16; 18,15; 20,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Floreasca
(orele 15,30; 18; 20,30), Tomis (o- 
rele 9—17 în continuare: 19). Gră
dina Tomis (ora 20,30).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Grădina Moșilor (ora
20.30) .

ACȚIUNEA „VULTURUL*  : ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20), Giulești (orele 15,30: 
18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL SE
CRET : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

MY FAIR LADY ; rulează la 
Bucegi (orele 10; 17), Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF : rulează la Unirea (orele 
16; 18,15), Grăaina Unirea (ora
20.30)

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18), Vitan (orele 
15.30; 18). Grădina Lira (ora 20.15), 

' Grădina Vitan (ora 20,30), Progre-

(orele 8,30, 11; 13,30; 16:
21), Modern (orele 9,15;

■

Acum, la sfîrșitul anului șco
lar, sărbătorim împreună într-o 
atmosferă însuflețită ziua voa
stră, a pionierilor, care a deve
nit o sărbătoare dragă întregu
lui popor.

Cu acest prilej, Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor vă adresează calde felicitări 
și qrări de tot mai mari succese 
în activitatea pionierească. Feli
cităm, de asemenea, pe coman
danții de pionieri care se află 
lîngă voi în fiecare clipă, sti- 
mulîndu-vă inițiativele, precum 
și acele fapte ale voastre care 
exprimă atitudini și comportări 
demne de calitatea de pionier.

Mulțumindu-le pentru dărui
rea cu care își consacră timpul 
și întreaga lor pricepere activi
tății pionierești, dorim coman
danților multă sănătate, noi și 
mari succese în munca educa
tivă cu pionierii și școlarii.

în acest an, activitățile pe 
care le-ați desfășurat în deta
șamentele și unitățile de pio
nieri au devenit tot mai inte
resante și atractive. Munca din 
cercurile tehnice și științifice, 
concursurile și festivalurile cui- 
tural-artistice, dintre care men
ționăm prima ediție a Festiva
lului de teatru, competițiile spor
tive s-au bucurat de un bine
meritat succes.

Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor constată cu 
bucurie că acțiunile voastre cu 
caracter obștesc și patriotic de
vin tot mai numeroase și sînt 
din ce in ce mai apreciate. în
drăgostiți de peisajul minunat 
al patriei, iubind natura cu ar
doarea proprie vîrstei voastre, 
ați participat cu entuziasm la 
acțiunea „Fiecare pionier — un 
pom, o floare", transformînd în 
faptă vie îndemnul ce v-a fost 
adresat.

în zilele de grea încercare 
prin care a trecut poporul 
nostru, ca urmare a calamită
ților fără precedent care s-au 
abătut asupra țării, pionierii 
s-au aflat Ia datorie, mulți din
tre voi făcînd adevărate acte de 
cutezanță și eroism, dovedind 
prin curaj și abnegație puterni
cul și fierbintele vostru patrio
tism. Educați în spiritul parti
cipării active la viața poporu
lui, Ia năzuințele și aspirațiile 
sale, ați adăugat Ia succesele 
voastre la învățătură fante dem
ne de lupta întregului popor

în bătălia pe care acesta o dă 
pentru învingerea urmărilor sti
hiei și reintrafrea în normal a 
vieții în toate domeniile de ac
tivitate.

Mulțumindu-vă pentru toate 
acestea, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor vă urea
ză multă sănătate și fericire, 
dorindu-vă o vacanță frumoasă, 
plină de voioșie. Sîntem con
vinși că vacanța care începe va 
fi un nou prilej de a străbate 
minunatele meleaguri ale țării 
în excursii și drumeții, că în 
taberele de pionieri și școlari, 
care vă așteaptă cu porțile des
chise, veți avea prilejul să con
tinuați multe dintre inițiativele 
voastre, însuflețiți de elanul 
creator care vă caracterizează.

Sutele și miile de scrisori- 
angajament pe care le-ați tri
mis ca răspuns la Chemarea 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor sînt o cheză
șie a faptului că vacanța care 
începe va prilejui o și mai pu
ternică afirmare a patriotismu
lui vostru înflăcărat, a aspira
țiilor care vă animă. Sîntem 
convinși ca veți găsi timpul și 
locul potrivit pentru ca, pe mă
sura posibilităților voastre, să 
ajutați pe părinții și frații voștri 
mai mari, la reconstrucția șco
lilor distruse sau avariate de 
inundații, la refacerea terenuri
lor sportive, la muncile de în
treținere și recoltare de pe o- 
goare, dovedind prin fapte 
sînteți fii credincioși ai 
porului.

că 
po

Dragi pionieri,
Cu ocazia sărbătoririi 

astăzi vă urăm să fiți sănătoși 
și voioși, să aveți mintea age
ră și inima gfeneroasă, să fiți 
gata oricînd pentru a contribui 
la înfăptuirile poporului pe dru
mul construcției socialiste.

Prin sîrguință, prin îndepli
nirea exemplară a îndatoririlor 
pionierești să răspundeți grijii 
pe care v-o poartă partidul, pă
rinții și dascălii voștri, întreaga 
noastră societate.

Să dedicăm realizările de 
astăzi și de mîine ale pionieri
lor Partidului Comunist Român, 
conducătorul înțelept al po
porului, părintele drag al copii
lor din țara

Să pășim 
înainte

de

noastră, 
pionierește, „Tot

NAȚIONAL ALCONSILIUL
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

J. R. MARSHALL, prim-ministru A. I., a trimis președin
telui Consiliului de ~ ........ “ * ~
tovarășul NICOLAE 
rul conținut:

Am fost profund 
dațiile catastrofale care au devastat zone întinse din țara 
dumneavoastră și au cauzat atît de serioase pierderi de vieți 
omenești. In numele tuturor neo-zeelandezilor, transmit gu
vernului și poporului dumneavoastră asigurările celei mai 
calde simpatii și înțelegeri.

stat al Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, o telegramă cu următo-

întristați să luăm cunoștință de inun-

Primire la Președintele 
de MiniștriConsiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri dimineața pe Jo
hannes K. Engel, redactor șef la 
revista „Der Spiegel" din Repu
blica Federală a Germaniei, îm
preună cu alți colaboratori ai 
publicației.

La primire a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa-

cerilor externe.
Cu această ocazie, tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer a acordat 
ziariștilor oaspeți un interviu cu 
privire la colaborarea și coope
rarea dintre România, R.F. a 
Germaniei și alte țări, precum și 
Ia unele aspecte ale situației in
ternaționale și securității euro
pene.

Decorări la
Consiliul de Stat

MIERCURI LA AMIAZĂ a 
plecat la Moscova tovarășul Ma
xim Berghianu, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
pentru a participa la ședința gru
pei de lucru pentru problemele 
coordonării planurilor din cadrul 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți membri ai 
conducerii C.S.P., precum și 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

FESTIVALUL FILMULUI 
BALCANIC

Miercuri, a patra zi a celui 
de-al doilea Festival al Filmului 
balcanic, organizat pe litoral, a 
fost bogată în manifestări. Dimi
neața, după obișnuita conferință 
de presă asupra filmeloi*  prezen
tate în ajun, reprezentanții țărilor 
participante s-au întîlnit într-un 
forum,*  în cadrul căruia au dez
bătut probleme privind cinema
tografiile din țările balcanice și 
organizarea viitoarelor ediții ale 
festivalului.

Această zi a fost dedicată fil
mului din R.S.F. Iugoslavia. 
Membrii delegației de cineaști din 
țara vecină, condusă de Vicko 
Raspor, directorul firmei produ
cătoare „Dunavfilm", s-au întîlnit 
cu invitații și spectatorii. Partici- 
panților l,a festival le-au fost pre
zentați, de asemenea, regizorii 
Ljubisa Georgijevski, Krsta Ska- 
nata, Nikola Babic, Dejan Djur- 
kovic și Vlatko Gilie. Au fost 
prezentate &poi mai multe scurt- 
metraje : „Numărul 412—676",
„Chemînd primăvara", „Martin 
cel din frunte", film de animație, 
„Să ne întoarcem la început", 
„Mur-Bur", „Trage tare" și „Zile 
trecătoare", film de animație.

Două filme artistice corespun
zătoare ideilor si principiilor 
U.N.E.S.C.O.. sub a cărui egidă se 
desfășoară festivalul, au reținut 
atenția cineaștilor participant, 
invitaților și spectatorilor : „Ron
do" (scenariul și regia Zvonimir 
Bercovic) și .,Cross-Country".

La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc, miercuri dimineața, solemni
tatea decorării unor lucrători ai 
Redacției publicațiilor pentru 
străinătate.

Distincțiile au fost înrourate de 
tovarășul Vasile Vfilcu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
Sion Bujor, șeful Secției presă și 
edituri a C.C. al P.C.R.

Pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la înființarea Redacției 
publicațiilor pentru străinătate și 
apariția primului număr al revis
tei „România0, au fost conferite 
ordine și medalii ale Republicii

Socialiste România unui număr 
de 21 de membri ai redacției.

în numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, tovarășul Vasile Vîlcu a 
felicitat călduros pe cei decorați, 
urîndu-le sănătate, fericire și noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partidul și statul 
nostru.

Luînd cuvîntul în numele celor 
decorați, tovarășul Nicolae Mora
rii, redaclor-șef al Redacției pu
blicațiilor pentru străinătate, a ex
primat gratitudinea întregului 
colectiv față de conducerea de 
partid și de‘ stat pentru distinc
țiile acordate, subliniind că aces
tea vor constitui un nou imbold 
în activitatea viitoare a colecti
vului redacțional.

(Agerpres)

SPORT

• La Guadalajara, în ca
drul semifinalelor campionatului 
mondial de fotbal, selecționata 
Braziliei a învins cu scorul de 
3-1 (1-1) echipa Uruguayului. 
Au marcat Clodoaldo, Jairzinho 
și Rivelino, respectiv Cubilla.

• Pe stadionul ,,Azteca" din 
Ciudad de Mexico, reprezenta
tiva Italiei a învins cu scorul 
de 4-3 (după prelungiri) forma
ția R.F. a Germaniei.

Ml
om, fără a apela la obișnuitul Ml 
carnet de reporter. O stenogra- y 
mă a discuției este, de aceea, 
greu de redat. Am vorbit des- • 
pre o mie și unul de lucruri : Q| 
despre matematică și poezie, 
chimie și fizică, despre politeh- ■ 
nică și dragoste, într-un cuvînt ■ 
— despre viață, despre muncă — 
adică, despre efortul necesar 
pentru împlinirea acestor năzu- ■ 
ințe. Mărturisesc că atunci cînd g 
ne-am luat rămas bun, promi- 
țîndu-ne reciproc noi revederi, ■ 
una singură mi-a fost convinge- g 
rea : aceea că Nicolae Dinescu 
este ferm hotărît să ia — cum se ■ 
spune — viața de coarne, să 9 
muncească, să învețe, să ajungă g 
util societății care, în momen
tele dificile prin care a trecut, ■ 
nu l-a uitat, ajutîndu-1 să revină g 
în rîndul celor de-o vîrstă cu 
el, creîndu-i condiții de muncă ® 
și afirmare. Și nu se poate spu- g 
ne că a fost vorba de un proces H 
de recuperare. Greutățile pe ■ 
care le-a întîmpinat au generat ■ 
aceea „filozofie de criză", une- g 
ori inerentă acestei vîrste, du
blată în cazul de față de o sen- ■ 
sibilitate deosebită. întîmplarea g 
a făcut să-I cunoaștem într-un 
astfel de moment evident trecă- ■ 
tor. Dacă ne-ar fi scris acum, ® 
de exemplu, mesajul lui ar fi 9 
sunat cu totul altfel. Constituie 
argumente în acest sens, alături 
de voință, inteligența acestui 
tînăr, gîndirea maturizată, capa
citatea de muncă și asimilare. 
Van Dyk a fost doar o ipostază 
și „cazul" se casează, în conse
cință, din lipsă de probe. în
cheiem aceste rînduri cu încre- 9 
derea că despre izbînzile lui 9 
Nicolae Dinescu se va auzi, nu g 
prea tîrziu, iar subsemnatului îi g 
va face plăcere să-i înlesnească, 
într-o astfel de situație, noi în- 
tîlniri eu cititorii.

■

ION ANDREIȚĂ ■

sul (orele 15,30; 18), Progresul- 
Parc (ora 20,30).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ: ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

URMĂRIRE A ; rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

VIA MALA : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30: 18, 20).

LUANA : rulează la Pacea (o- 
rele 16; 13; 20).

BUNA ZIUA, 
lează la Crîngași (orele 
20,15).

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

RIO BRAVO ; rulează 
rul (orele 16; 19)

FREDDY ȘI CÎNTECUL
RIEI : rulează la Aurora .
9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 11; 16; 18,15; 20,30).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Miorița (orele 11; 15: 17.30; 20),
Grădina Buzești (ora 20,30).

AL 8-LEA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18)

...SA UCIZI O PASĂRE CÎNTĂ- 
TOARE : rulează la Popular (ore
le 15.30: 18: 20,15).

ARTICOLUL j420 :
Cinemateca
12,30).

TINEREȚE
ȚE : rulează
16; 18; 20).

CONTESĂ : ru- 
15,20: 18;

(Union)

la

la

Volga

Vlito-

PRE-
(orele

rulează la 
(orele 9;

bătrîne-FARA __
la Munca (orele 10;

SE REAȘEAZĂ NOUA
VATRĂ A COMUNEI

(Urmare din pag. I)

dacă nu veneau membrii co
mandamentului din comună, ‘ 
care ne-au furnizat detalii con
crete asupra stărilor de lucru.

— S-au trasat 110 case —- ne 
spune tovarășul Gheorghe Șer
ban, primarul comunei — din 
care la 50 e săpată și turnată 
fundația, iar 10 sînt deja ridi
cate în roșu. Au întîietate fami
liile cu cei mai mulți copii. în 
primele locuințe noi se vor 
muta în curînd Maria Muntean, 
văduvă cu 6 copii, familiile ță
ranilor cooperatori Gheorghe 
Cioca (9 copii), Chiș Teodor (6 
copii), loan Mișu (4 copii) și 
alții.

La Chețani, unde doar 31 de 
case au rămas în afara zonei 
de inundație, se reașează o 
nouă vatră a comunei. Aseme
nea ritmuri ale construcției de 
locuințe nu s-au mai înregistrat 
niciodată în existența de 526 
de ani a acestei așezări ardele
nești,

E adevărat că la 2 mai a.c. 
cînd a avut loc întîlnirea cu fiii 
satului, nici unul dintre fii — 
reveniți atunci din toate colțu
rile țării să rememoreze im-

preună trecutul și să reflecteze 
asupra viitorului într-o zi fes
tivă la locul de baștină — nu 
bănuia că ritmurile acestea vor 
urma unui dezastru. Au plecat 
atunci cu cele mai L ; 
gînduri încropite din imaginea 
nouă a satului lor și la puține 
zile au aflat...

în luna zbuciumată a lui mai, 
cînd nici nu se retrăseseră bine 
apele, a avut loc, nu festivă și 
nebănuită, o a doua întîlnire 
între fiii satului veniți iarăși 
din toate colțurile țării să ajute 
la reconstrucție. S-au reîntors 
și frații Bucur și Ion Buiac al 
lui Petru, și Pantea Ambrozie, 
cu toții salâriați la Fabrica de 
sticlă din Tomești a venit și 
inginerul Filon Bianu, con
ferențiar la Institutul Agrono
mic din Cluj și mulți alții. Au 
mai venit și vin în turele și în 
timpul liber — într-o duminică 
erau mai mulți de-600 — volun
tari de la „Industria sîrmei" și 
Fabrica de ceramică din Cîmpia 
Turzii, de la C.A.P. Șăulia și de 
la întreprinderea de industrie 
locală din Luduș, salariați de 
la cooperația meșteșugărească și 
de consum din Sărmaș, țărani 
cooperatori din Valea Largă,

frumoase

NOI LICEE
DE SPECIALITATE

joi ultima zi la
LOTO

T

LIBER g
URLETUL LUPILOR : rulează 

la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).
PĂCATUL DRAGOSTEI ; ru

lează la Arta (orele 10,30; 15,30; 
18), Grădina Arta (ora 20,15).

BĂNUIALA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18), Grădina Rahova 
(ora 20,30).

PRB*A  ------ ---------- ------------
RĂZBOI 
lează la 
20,15).

MIC PENTRU UN 
ATÎT DE MARE : ru- 
Cosmos (orele 15,30; 18;

JOI, 18 IUNIE

JOI. 18 MAI 1970

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNA — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : O FE
MEIE CU BANI __ ora 20 ; Tea
trul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20 ; (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") : PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — ora 20 ; 
Teatrul Ciulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NICUȚĂ LA TANASE — ora 19,30.

emisiunii, 
maghiară 

” ' de

PROGRAMUL I
• 17,30 Deschiderea 

Emisiune în limba
• 18,00 Campionatul mondial 
fotbal. Aspecte înregistrate din 
semifinale • 19,20 1001 de seri. E- 
misiune pentru cei mici a> 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,30 Rap
sodia română. Porțile Sălajului. 
Program de cîntece și dansuri in
terpretate de Ansamblul folcloric 
al județului Sălaj • 21,00 Anche
ta TV. Școala medie și societatea 
(II). Emisiune de Manase Radnev
• 21.40 Cerbul de aur. Gala lau- 
reaților (selecțiuni). în program : 
Therese Steinmetz. Lize Marke, 
Angela Similea, Pașa Hristova, 
Doina Spătaru. Joe Dolan, Liliana 
Harriet. Galina Nenașeva, Berna
dette, Julie Saget • 22,15 Poșta 
TV • 22,30 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
• 20,30 Inedit. în primă audiție 

muzică și balet • 21,30 Metafore 
la Brâncusi. Emisiune de versuri 
dedicate marelui sculptor • 21.50 
Film serial : ..Rocambole", Relua
rea episodului V.

Papiu Ilarian, Ațintiș, Euncani, 
Ghinitelnic. Prin ei fiecare în
treprindere și unitate agricolă 
și-a asumat sarcina să constru
iască la Chețani cite o casă 
pentru sinistrați. L-am întîlnit 
acolo și pe pensionarul Kuty- 
falvi Gligor, din comuna Luna, 
județul Cluj, de meserie mai
stru zidar, care a sosit voluntar 
pe timp de o lună să dea o 
mină (specializată) de ajutor 
pe tot șantierul:

„Eu am timp la îndemînă și 
mă gîndesc că oamenii ar tre
bui să aibă casele gata pînă 
vine iarna".

Tehnicianul Demeter Emeria, 
care conduce lucrările din par
tea Consiliului popular jude
țean, 
Alexa 
puns :

„Cu __________ _ ,
tente sîntem capabili să termi
năm complet două case pe zi, 
deci în maximum 3 luni toate 
locuințele pot fi date în folo
sință. Am început în ritmul a- 
cesta dar deocamdată stagnăm 
pentru că trebuie să ne mai so
sească materiale de construcție 
prin cooperația de consum Lu
duș : 500 000 bucăți cărămidă, 
300 tone ciment, 50.000 țigle, 
500 m.c. material lemnos, 300 fe
restre duble, 150 uși exterioare, 
înțelegem că nu e simplu în 
condițiile actuale de solicitare. 
Am primit asigurări ferme că 
în scurt timp materialele vor 
fi livrate. Paralel se valorifică 
posibilitățile locale exploatîn- 
du-se argila din dealul Căpușei. 
Cu o presă trimisă de către co
operația de consum din Luduș 
se confecționează zilnic circa 
10.000 bucăți cărămizi".

. Ne sînt arătate proiectele noi
lor locuințe care au fost tri
mise de către Direcția de siste
matizare din Tg. Mureș. Sînt 
proiecte tip în 5 variante ale 
unor locuințe confortabile cu 
posibilități de extindere în pers
pectivă, realizate la un preț de 
cost redus, întreaga manoperă 
fiind gratuită. Pentru familiile 
cu mai mulți copii sînt asigu
rate de la început cîte două 
camere și anexele.

După 526 de ani de existență 
atestată documentar și după un 
dezastru cum n-a mai fost la 
Chețani, localitatea își reașează 
temeliile noi în numai cîteva 
luni, dincoace de spectrul ape
lor care au trecut peste podul 
lui Șerban, pentru ca cea de a 
treia întîlnire între fiii satului., 
să redevină festivă.

Și, astfel, Anuța lui Ion So- 
nica va ține minte un nou cu- 
vînt, cînd se vor lăsa încălțările 
și hainele mari la intrarea în 
camerele noii sale locuințe.

Ministerul Tnvățămîntului anun
ță că au fost înființate, Incepînd 
cu anul școlar 1970/1971, următoarele noi Licee de -------- 
TATE :

1. Liceul Industrial
Strucții de mașini nr. 
str. Zborului nr. 7—9. 
cu specialitățile : ,,T________ ,
tehnologii nucleare" și „Mașini și 
aparate electrice" ;

2. Liceul industrial pentru in
dustria lemnului-Curtea de Argeș, 
cu specialitatea „Industrializarea 
lemnului" ;

S. Liceul industrial pentru in
dustria lemnului-Suceava, cu spe
cialitățile ; „Industrializarea lem
nului" și „Tehnologia celulozei, 
hîrtiei și fibrelor artificiale" ;

4. Liceul silvlc-Brănești, județul 
Ilfov, cu specialitatea „Silvicul
tură" ;

5. Liceul 
Mureș, cu 
tură" ;

6. Liceul 
ții-Alba

SPECIALI-

pentru con-
2 București, 
sectorul IV, 

„Tehnicieni și

silvlc-Gurghiu, județul 
specialitatea „Silvicul-

industrial de construc- 
Iulia, cu specialitățile :

„Construcții civile și industriale" 
și „Instalații pentru construcții"; 

_ 7. Liceal industrial de construc- 
țâi-Tîrgu Jiu, județul Gorj, cu 
specialitățile : „Construcții civile 
și industriale" și „Instalații pentru 
construcții" ;

8. Liceul Industrial de construc- 
țM.Slatlna, cu specialitățile : 
„Construcții civile și industriale" 
și „Instalații pentru construcții" ;

9. Liceul economic-Șimleul Sil- 
vaniei, județul Sălaj, cu speciali
tățile : „Planificare-contabilitate" 
și „Administrație" ;

10. Liceul industrial de construe- 
ții-Suceava, cu specialitățile : 
„Construcții civile și industriale" 
și „Instalații pentru construcții" ;

11. Liceul agricol-Tulcea, cu spe
cialitățile : „îmbunătățiri funcia
re" și „Contabilitate și merceolo- 
gie agricolă".

Se aduce la cunoștință celor in
teresați că, pentru aceste licee, 
ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE 
FAC PÎNĂ ÎN ZIUA DE 23 IUNIE 
inclusiv.

Vacanța mare in hainăîmpreună cu maistrul 
Rus ne dă imediat răs-

numeroasele forțe exis-

In Editura politică 
apărut: 

N. D. COCEA 
„Jurnal"

a

(colecția „Mica bibliotecă 
de istorie")

de brigadier
Aici la Cîmpulung Muscel ca 

de altfel în oricare altă parte a 
țării, sute de elevi — și numărul 
lor devine semnificativ în aceste 
zile — și-au exprimat dorința să 
lucreze pe diferite șantiere ale 
tineretului din județ sau în loca
litățile sinistrate. Dînd glas aces
tor cereri, Comitetul județean 
Argeș al U.T.C. a inaugurat pri
mul șantier național de muncă 
patriotică de pe raza acestui ju
deț.

Ora 10 dimineața. La Șantierul 
național C.F.R. Cîmpulung sîntem 
întîmpinați de cei 150 de briga
dieri, elevi ai liceului „Dinicu Go- 
lescu“ din localitate, aliniați în 
careu. Comandantul șantierului, 
profesorul Ion Solomon, primește 
raportul comandanților brigăzilor 
Argeș 6 și Argeș 7, Ion Ștefan 
și Adrian Tuluca. In acest mo
ment trei brigadieri înalță trico
lorul deasupra șantierului în timp 
ce un alt „Tricolor" se revarsă din 
zeci de piepturi dînd astfel glas 
unor gînduri și sentimente de pro
fundă semnificație patriotică. Fes
tivitatea continuă. Comandantul 
șantierului prezintă raportul to
varășului Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C., care le adre
sează un salut călduros din par
tea C.C. al U.T.C. înmînînd cu 
acest prilej drapelul propriu al 
șantierului. în cuvîntul său tova
rășul Constantin Voineag, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C., a adresat o che
mare la întrecere tuturor brigă
zilor de elevi care vor lucra aici 
în vacanța de vară. Apelul a de
venit în minutele următoare un 
prilej pentru angajamente con
crete din partea tinerilor. Festi
vitatea de deschidere s-a termi
nat.

Nu putem descoperi decît cu 
greu cîțiva tineri care îmbracă 
pentru prima oară uniforma de 
brigadier. Ceilalți sînt deja „ve? 
te răni", se sim t aici ca acasă. In-

tîlnim într-un grup de tineri pe 
profesorul Ion Solomon, mult 
stimat de elevii săi, unul din bri
gadierii pentru care acum 22 de 
ani uniforma de brigadier a în
semnat, totodată, și briga
da „11 Iunie" care a con
struit zeci de kilometri de șosele 
naționale. în urmă cu doi ani la 
apelul C.C. al U.T.C. a redevenit 
brigadier. Ion Solomon alcătuind 
împreună cu elevii liceului „Di
nicu Golescu" brigada Argeș I. 
care a efectuat lucrări pe traseul 
autostrăzii Pitești-București de
venind astfel punctul de refe
rință pentru organizarea celor
lalte brigăzi ale tinerilor arge
șeni. In anul următor, în calitate 
de comandant al brigăzii Argeș 2, 
a deschis din nou un șantier al 
tineretului pe drumul național 
Ctmpulung-Brașov. Această bri
gadă a obținut locul II pe tară 
în munca voluntar-patriotică., Sînt 
cîteva secvențe dintr-o biografie 
care argumentează ea însăși în 
favoarea unor rezultate demne 
de renumele unor asemenea bri
gadieri.

Pe comandanții brigăzilor Ar
geș 6 și Argeș 7, Ion Ștefan și 
Adrian Tuluca îi întîlnim discu
tând cu brigadierii unele amă
nunte ale lucrărilor pe care le- 
vor executa aici. începi nd încă 
de azi ei vor executa diverse lu
crări de la ridicarea unor tera- 
samente de căi ferate pe traseul 
Gara — Combinatul de materiale 
de construcție și pînă la turnarea 
de betoane pentru poduri și po
dețe, ziduri de sprijin, apărări de 
maluri, precum și montarea de 
linii de căi ferate.

Alți patru comandanți ai brigă
zilor de elevi de la liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești se află aici 
pentru a se documenta în vede
rea „debarcării" peste două săp- 
tămîni a următoarelor „efective" 
ale muncii voluntar-patriotice.

MIRCEA CRISTEA
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Sesiunea Comisiei româno—-sovietice
de colaborare tehnico-științifică

MOSCOVA 17. — Corespon- 
dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite ; între 12 și 16 iunie 
1970, a avut loc la Moscova se
siunea a 25-a a Comisiei româno- 
sovietice de colaborare tehnico- 
științifică. A fost examinat mo
dul de îndeplinire a prevederilor

iei .•I le

PRAGA 17 (Agerpres). — La 
Plzen (R. S. Cehoslovacă) a avut 
loc ședința comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcțiile de 
mașini, la care au participat de
legații din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S., 
precum și o delegație din R.S.F. 
Iugoslavia.

Membrii comisiei au ascultat o 
informare cu privire la proble
mele examinate la cea de-a 
XXIV-a sesiune a C.A.E.R., și 
au discutat sarcinile care decurg 
pentru comisie din hotărîrile șe
dinței a 47-a a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R. A fost exami
nat, de asemenea, programul 
concret de activitate pe viitor al 
comisiei.

protocolului sesiunii precedente 
și s-a convenit asupra programu
lui de colaborare tehnico-științifi- 
că pentru perioada următoare. în 
baza protocolului încheiat cu a- 
ceastă ocazie, cele două părți își 
vor transmite documentații și își' 
vor delega specialiști pentru cu
noașterea reciprocă a realizărilor 
tehnico-științifice în special în 
domeniile : industriei construc
toare de mașini, industriei chimi
ce, industriei metalurgice, ener
giei electrice, agriculturii și silvi
culturii, construcțiilor, industriei 
alimentare și ușoare și altele. y

Cu prilejul sesiunii s-a relevat, 
de asemenea, că între diferite 
ministere și organe centrale din 
cele două țări a fost stabilită o 
colaborare tehnico-științifică di
rectă, care se realizează pe bază 
de planuri de lucru și protocoale 
anuale.

Comisia a examinat posibilită
țile dezvoltării și perfecționării, 
în continuare, a formelor de co
laborare tehnico -științifică între 
organele inteiesate din cele două 
țări și a adoptat recomandări în 
legătură cu aceste probleme.

Protocolul încheiat cu această 
ocazie a fost semnat din partea 
română de Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, iar 
din partea sovietică de F. D. 
Varaxin, prim-locțiitor al minis
trului industriei forestiere și de 
prelucrare a lemnului.

Cu prilejul sesiunii, delegația 
română a vizitat unele obiective 
industriale din Uniunea Sovietică.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de sinceră prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Cuvîntarea generalului El Numeiry a durat aproape trei ore. 
începutul ei părea doar un bilanț al anului care s-a scurs. 
Dosarele economice fuseseră examinate prudent, fără accente 
speciale. Către sfîrșitul expunerii avea să explodeze „bomba" î 
devine publică hotărîrea de a se naționaliza sectoare impor
tante ale economiei naționale. O furtună de aplauze răscolește 
văzduhul. în acele minute, cînd pe stadionul din Khartum 
răsunau nesfîrșite ovații, unități militare se deplasau cu rapi
ditate blocînd intrările și ieșirile din sediile băncilor și socie
tăților naționalizate. Secretul a fost păstrat pînă în minutul 

Factorul surpriză a anihilat orice tentativă de evaziune. 
Stăpînii băncilor n-au reușit să sustragă banii sau documen
tele din seifuri. Opt zile mai târziu alte 17 societăți și-au văzut 
confiscate bunurile, iar duminică seara generalul El Numeiry 
a făcut cunoscuta intenția de a naționaliza 10 companii străine 
și de a trece în patrimoniul statului bunurile a încă 13. Fir
melor străine li se reproșează acte de evaziune fiscală și o 
politică a prețurilor care a venit în contradicție cu interesele 
sudaneze.
TviTX’IOna^Z^r^e Khartum semnifică, cum observa
JEUNE AFRIQUE, ,,o nouă orientare". Primele luni de gu
vernare ale actualei echipe lăsaseră impresia unei anumite 
toleranțe față de capitalul străin. Evident, o serie de perso
nalități promovau o vizibilă prudență în acest domeniu sen
sibil. Presiunile populare, exercitate mai ales de putemicile 
organizații sindicale, au determinat o accentuată evoluție spre 
stânga, potrivit aprecierilor ziarului LE MONDE. ..Brusca ra
dicalizare a regimului" a presupus, firește, o confruntare care

NAȚIONALIZĂRI 
LA KHARTUM

VON HOLLEBEN
ELIBERAT

Alegeri în Anglia
După trei săptămîni de înverșunate bătălii propagandistice 

între principalele partide politice, campania electorală a luat sfîr- 
șit miercuri seara, urmînd ca joi, 18 iunie, alegătorii britanici din 
630 de circumscripții să-și înregistreze votul lor.

în aceste alegeri sînt înscriși 
pe listele oficiale 1837 de can
didați, dintre care Partidul labu
rist — 624. Partidul conservator 
.— 628, Partidul liberal — 332, 
Partidul național scoțiaiF— 65, 
Partidul comunist — 58, Parti
dul național din Wels — 36, iar 
alte diverse grupări politice și 
candidați independenți, inclusiv 
speakerul Camerei Comunelor 
— 94.

întreaga campanie electorală a 
fost dominată îndeosebi de dez
baterea problemelor economice și 
sociale interne, în timp ce poli
tica externă și în special unele 
aspecte de acută actualitate, ca 
Piața comună, prezența la Est de 
Suez, relațiile cu țările Common- 
wealth-ului, N.A.T.O., au fost în 
general trecute pe un plan se
cundar. Tactica partidului con
servator s-a bazat pe o intensă 
propagandă de combatere a poli
ticii economice laburiste. .

Laburiștii au întâmpinat puter
nica. ofensivă conservatoare de 
pe pozițiile favorabile întărite de 
un excedent anual de 606 mi
lioane lire în balanța de plăți și 
au contracarat pronosticurile 
sumbre ale adversarilor, conside.- 
rîndu-le încercări de ultimă oră 
de a atrage votul alegătorilor.

în decursul acestei campanii 
electorale s-a înregistrat o ade
vărată avalanșă de sondaje în 
rîndul opiniei publice, care au 
acordat în general cele mai multe 
șanse laburiștilor. Institutul Nop 
a acordat, de pildă, laburiștilor 
un avans de 12,4 la sută, ceea ce 
ar însemna pentru conservatori 
o înfrîngere de proporții catas
trofale, iar Institutul Gallup a 
calculat acest avans la numai 2,5 
la sută. Miercuri, în preziua ale
gerilor, Institutul Marplan a a- 
nunțat un avans laburist de 8,7 
la sută, în timp ce Harris Poll 
susține că este de mimai 2 la

sută. Experții fac la rîndul lor un 
fel de sondaj al sondajelor, afir- 
mînd că media acestor calcule 
ar fi, totuși, suficientă pentru ca 
laburiștii să obțină o majorare 
de 80 pînă la 100 de locuri în 
viitoarea Cameră a Comunelor.

Reconciliere 
congoleză

KINSHASA 17 (Agerpres). — 
Reuniunea dintre președintele 
Republicii Democratice Congo, 
Joseph Mobutu, și președintele 
Republicii Populare Congo, Ma- 
rien N’Gouabi, consacrată elimi
nării surselor de încordare din
tre cele două state vecine, s-a 
încheiat prin semnarea unui co
municat 
relațiilor ______ __________
două state și adoptarea altor mă
suri în vederea reinstaurării rela
țiilor de bună vecinătate și co
laborare dintre Congo (K) și 
Congo (B). Comunicatele difu
zate simultan de posturile de 
radio Kinshasa și Brazzaville in
formează că președinții Mobutu 
și N’Gouabi au hotărît să resta
bilească comunicațiile telefonice 
și telegrafice, să redeschidă tra
ficul fluvial și aerian dintre cele 
două capitale, să ’ adopte măsuri 
menite sa ducă la ameliorarea 
schimburilor la toate nivelele din
tre Congo (B) și Congo (K).

La încheierea convorbirilor 
desfășurate pe un iaht ancorat 
în apele fluviului Congo, care 
delimitează frontiera dintre cele 
două state, se anunță instituirea 
unei comisii permanente, formată 
din șefii de state din Africa Cen
trală sau reprezentanți ai acesto
ra, pentru a facilita aplicarea 
acordurilor intervenite între pre
ședinții Joseph Mobutu și Ma- 
rien N’Gouabi.

care anunță restabilirea 
diplomatice dintre cele

■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■as

a dat cîștig de cauză partizanilor unei politici care să pună 
capăt dominației străine în economia națională. Primele mă
suri au vizat băncile și societățile care reglau mecanismul 
importului și exportului (ceea ce a echivalat cu înlăturarea 
controlului firmelor străine — în majoritate britanice — asu
pra comerțului exterior). JEUNE AFRIQUE avertiza că și 
alte unități economice aparținînd capitalului străin „vor fi 
afectate în săptămînile viitoare". Ceea ce s-a și întâmplat...

Barclay’s Bank a devenit „Banca de stat pentru comerțul 
exterior". La National and Grindlays Bank s-a schimbat, de 
asemenea, firma : „Banca națională din Omdurman". Princi
palele companii care părăsesc scena sudaneză sînt Gelately 
Hanky, Michell Cotts, Mercantile Company și Chemical In
dustries Company. Măsurile sînt plasate de EL MOUDJAHID 
în contextul unei „atmosfere de însănătoșire generală". Ziarul 
algerian apreciază că în Sudan a fost introdus „un nou limbaj, 
un nou stil al vieții politice" și că „sudanezii au înțeles nece
sitatea unei îndelungi austerități". Oficialitățile de la Khar
tum sînt obligate să țină seama de realitățile economice : sub
solul este sărac, doar într-o singură zonă (aproape de fron
tiera cu R.A.U. se presupune că ar exista cupru .și fier, in
dustria se reduce la cîteva fabrici prelucrătoare, iar resursele 
țării se bazează în special pe bumbac (60°/r7 din export). Re
giunea Djazirah (40 km sud de Khartum) este „centrul vital 
al țării", deoarece produce cea mai mare parte a bumbacului 
destinat exportului. Sudanul furnizează, de asemenea, 6O’/o 
din producția mondială de gumă arabică ca și produse tradi
ționale de genul curmalelor. Sudanul nu dispune de posibili
tățile ailor state africane. In plus, el are de făcut față unor 
complexe probleme generate de eterogenitatea populației, de 
discrepanțele între gradul de dezvoltare a diferitelor provincii 
etc. „Virajul spre stânga" — caracterizarea aparține ziarului 
LE MONDE — indică dorința dc a găsi o soluție prin mă
suri energice, care să ducă la afirmarea intereselor naționale.

Valorificarea maximă a resurselor țării presupune o deplină 
independență economică. Naționalizările de la Khartum tind 
să însănătoșească economia sudaneză, să-i asigure impulsurile 
necesare pentru depășirea rămînerilor în urmă.

Ambasadorul R. F. a 
Germaniei Ia Rio de Ja
neiro, Ehrenfried von Hol- 
lehen, a fost eliberat de 
răpitorii săi după o deten
țiune de 123 de ore, în
tr-o suburbie a capitalei 
braziliene.

Von Holleben a fost răpit 
miercurea trecută de un grup de 
persoane înarmate. în cursul 
scurtei lupte dintre polițiștii care 
asigurau paza ambasadorului și 
atentatori a fost ucis un agent 
de poliție, iar alți doi au fost 
răniți. Prin eliberarea lui von 
Holleben se pune capăt celei 
mai îndelungate crize de acest 
fel din Brazilia. După cum se 
știe, pentru eliberarea diploma
tului vest-german răpitorii au 
cerut eliberarea și transportarea 
în Algeria a unui grup de 40 de
ținuți politici. La 24 de ore după 
ce aceștia ai' ?jun<5 la Alger, von 
Holleben : eliberat. El a
fost adus 1*  reședința sa de că
tre un avooat portughez, care 
trecea întâmplător cu mașina prin 
zona în care von Holleben fusese 
eliberat. într-o scurtă declarație 
făcută ziariștilor, ambasadorul 
vest-german a adus mulțumiri 
guvernului brazilian pentru soli
citudinea de care a dat dovadă și 
pentru eforturile depuse în ve
derea eliberării sale. De aseme
nea, von Holleben a menționat 
că în cursul detențiunii nu 2 
fost supus unui tratament brutal 
din partea răpitorilor săi.

Răpirea lui Ehrenfried von 
Holleben este cel de-al treilea 
caz de acest gen în Brazilia. în 
septembrie anul trecut a fost 
sechestrat ambasadorul Statelor 
Unite la Rio de Janeiro, Charles 
Brake Elbrick, în martie anul 
curent, consulul japonez la Sao 
Paulo, Nobuo Okuehi.

Neva ți se înfățișează, Ia pri
ma vedere, ca un rîu fără iden
titate ce-și spală albia, modestă 
și cochetă, în mijlocul unei vas
te cîmpii, purtîndu-și apa trans
parentă, irizată de lumina dul
ce a nordului, printre mesteceni 
despletiți, cu trup mlădios de a- 
dolescenta și tril de balalaică. 
Nu departe de Golful Finic, 
unde-și aduce discret mirosul de 
mii și rășină-n pîrg, valurile-i 
mărunte, cu unduiri leneșe, ca 
niște mîngîieri timide, îmbrăți
șează ostrovul Iepurașului stră
juit somptuos și rece de fortă
reața Sankt-Peterburg unde se 
semnează actul de naștere al 
„Veneției Nordului". Frumuse
țea irepetabilă a acestui „drum 
în veșnică mișcare", poezia cal
dă și molcomă a peisajului lui 
se suprapun aici peste destinul 
unui oraș încărcat de istorie și 
acoperit de glorie, și te întîm- 
pină, străin sau localnic, cu un 
zîmbet luminos, cu fluturări de 
batiste și sunetele de armonică 
ale perechilor de îndrăgostiți.

Peterburg... Petrograd... Le
ningrad. Trei nume, un singur 
destin care ar putea fi definit 
simplu, la întreaga-i dimensiune 
și semnificație la trecut, pre
zent și viitor : revoluție. Aici 
a luptat Radișcev, la sfîr- 
șitul secolului al XVIII-Iea. 
împotriva autocrației și a 
iobăgiei, aici a fost înăbușită 
sîngeros, de către țarism, miș
carea decembriștilor. Aici au 
trăit, au visat, au luptat demo- 
crați revoluționari ruși de frun
te ca : Cernîșevski și Dobroliu
bov, Aici au luat ființă prime
le cercuri muncitorești. Aici au 
creat nemuritoarele lor opere 
Lomonosov, Pușkin și Gorki, 
Glinka și Ceaikovski, Repin, 
etc. Tot aici și-a început acti
vitatea revoluționară Lenin, ge
nialul teoretician și strateg re
voluționar marxist, întemeieto
rul și conducătorul partidului 
comunist și al statului sovietic. 
Rememorînd asemenea nume 
cu adinei ecouri în conștiințe, 
rămase ca însemne nepieritoare 
pe cadranul timpului, ascultînd 
sunetele ivite din lecturi și din 
monumente, ce se alcătuiesc în- 
tr-un veritabil orologiu al isto-

tilnirea internațională a tinere
tului consacrată aniversării cen
tenarului nașterii lui Lenin", în
tâlnire deschisă Ia Moscova Ia 
31 mai, la care au participat 141 
de delegații ale organizațiilor de 
tineret și studenți. Organizata 
după încheierea lucrărilor celui 
de-al XVI-lea Congres al 
U.T.C.L. și-a continuat, la Le
ningrad, lucrările în ședințe 
plenare, precum și în cadrul 
a două comisii : „Marxism- 
leninismul, baza științifică a 
educării revoluționare a ti
neretului. Lupta ideologică in 
mișcarea contemporană de ti
neret" și „Lupta tineretului și 
studenților împotriva imperialis
mului contemporan, pentru pace, 
democrație, independență națio
nală și progres social. Partici
parea tineretului la construirea 
socialismului și comunismului".

Prin manifestările sale, prin 
luările de cuvînt ale delegaților 
și invitaților, întâlnirea s-a con
stituit ca un omagiu adus ma
relui Lenin, operei sale nepieri
toare, gîndirii și faptelor sale de 
demiurg al noii epoci, tezaurului 
moștenirii sale teoretice și prac
tice, de vibrantă actualitate în 
lumea contemporană. Astfel, 
luînd cuvîntul la deschiderea 
festivă de la Moscova, F.'N. Pe
trov, erou al muncii socialiste, 
membru de partid din 1896, care 
l-a cunoscut și a lucrat cu Lenin, 
a subliniat necesitatea însușirii și 
aplicării în mod creator a mar- 
xism-leninismului, în funcție de 
condițiile specifice ale fiecărei 
țări, arătând că „însuși Lenin, 
ca mare teoretician și practician, 
continuator al lui Marx și En
gels, a procedat la fel". Vorbi
torul a scos în evidență, apoi, 
importanța pe care o are, in 
prezent, intensificarea efortu
rilor din toate părțile, pentru a 
se asigura unitatea și coeziunea 
tuturor țărilor socialiste, pentru 
creșterea frontului antiimperia- 
list.

Continuată în orașul lui Le- 
nin, sub arcadele de granit ale 
revoluției luminate de semnele 
energice ale epocii noastre, în
tâlnirea a îmbinat caracterul de 
lucru, de seminar internațional

Participanții Ia întâlnire au 
primit cu o deosebită atenție 
intervențiile delegației Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist în cele două 
comisii ale întâlnirii, au urmă
rit și apreciat poziția orga
nizației noastre îndreptată spre 
intensificarea eforturilor în ve
derea întăririi unității miș
cării de tineret în lupta pentru 
construcția socialismului și co
munismului, în lupta împotriva 
imperialismului și neocolonialis- 
mului, împotriva tuturor forțe
lor agresive și retrograde. Sub- | 
liniind că marxiștii, comuniștii 
au privit întotdeauna tineretul 
ca o forță înnoitoare, plină de 
dinamism și avînt, ca o parte 
componentă și un sprijin activ 
al mișcării revoluționare, iar 
chezășia integrării entuziasmului 
și capacităților de luptă ale ti
nerei generații în lupta forțelor 
revoluționare o constituie educa
rea marxist-leninistă a tineretu
lui, unirea acestuia în cadrul 
propriei sale organizații comu
niste, asigurarea conducerii sale 
de către partidul de avangardă 
al clasei muncitoare, delegația
noastră a prezentat pe larg
preocuparea partidului pentru 
educarea revoluționară, comu
nistă a tinerei generații din Ro
mânia.

Sprijinind în mod concret ti
neretul în însușirea concepției 
materialist-dialectice și istorice 
despre lume și societate, parti
dul. organizația noastră, consi
deră, în spiritul învățăturii lui 
Lenin — care, definind sensul 
formării comuniste a tineretu
lui, sublinia că aceasta înseamnă 
„a-ți însuși acea totalitate de 
cunoștințe a cărei consecință 
este comunismul însuși" — că 
studiul ideologic nu înseamnă 
învățarea pe de rost a unor ci
tate, ci formarea unei gîndiri 
vii, ancorate în viață, dobîndi- 
rea unei metode eficiente de 
gîndire și cercetare a realităților 
contemporane, capacitatea de a 
înțelege și judeca evenimentele 
pe baza unei filozofii înaintate 
și de a trage concluziile nece
sare pentru activitatea practică.

Discuțiile cu delegațiile

E. O.

Tensiune

ANKARA 17 (Agerpres). — în 
orașele Istanbul și Izmir, în care 
au avut loc în ultimele două zile 
puternice'incidente între poliție 
și participanții la manifestații or
ganizate de „Confederația mun
citorilor revoluționari'1, incidente 
soldate potrivit relatărilor agen
ției France Presse cu trei morți 
și numeroși răniți, a fost resta
bilit calmul. Cu toate acestea 
starea de urgență instituită marți 
seara de către Consiliul de Mi
niștri în cele două orașe, rămîne 
în vigoare.

„Confederația muncitorilor re
voluționari" â organizat mani
festații în semn de protest față 
de introducerea UPUÎ amenda
ment la legea șjndicală îndreptat 
împotriva acelor sindicate din 
Turcia care sînt calificate de au
torități drept „ilegale".

• MIERCURI a sosit la Bel
grad tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președinte
le părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică. în aceeași 
zi, tovarășul Emil Drăgănescu 
a fost primit de Mitia Ribicici, 
președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia. La 
primire a luat parte Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale. A partici
pat, de asemenea. Vasile Șan- 
dru. ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad. în 
timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. prietenească, au fost a- 
bordate probleme privind cola
borarea și cooperarea dintre 
România și Iugoslavia.

• TRATATIVELE ECONOMI
CE cehoslovaco-vest-germane 
desfășurate recent la Fraga s-au

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

încheiat parafarea unui
acord pe terwen îung privind 
schimburile de mărfuri și coo
perarea în domeniul economic 
și tehnico-științific, precum și 
prin semnarea unui protocol 
privind listele de import și ex
port pe anul 1970.

• MARȚI A AVUT LOC ul
tima ședință a convorbirilor in- 
tercomunitare din Cipru înain
tea alegerilor generale din insu
lă, programate la 5 iulie. După 
cum se știe, timp de aproape 
doi ani, liderii celor două comu
nități din Cipru, Glafkos deri
des și Rauf s Denktaș, poartă 
convorbiri în vederea găsirii 
unei soluții pentru reglementa
rea problemei cipriote.

Cu ocazia întrevederii 
marți, cei doi reprezentanți au 
elaborat un raport cu privire la 
stadiul cojivorbirilor.

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România la Wa-

■ ■ ■

de
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shington, Corneliu Bogdan, 
fost primit miercuri de către 
secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers. în cadrul între
vederii au fost abordate proble
me de interes bilateral.

• MARȚI DUPĂ-AMIAZA a 
încetat-din viață-cunoscuta scrii
toare franceză Elsa Triolet, năs
cută în anul 1896. în 1945, scrii
toarei i s-a atribuit premiul 
Goncourt. Elsa Triolet a fost o 
colaboratoare activă a erganu- 
lui Partidului Comunist'Francez 
„L’Humânită" și' ă sâptămînalu- 
lui „Les lettres franchises".

TINEREȚEA 
LENINGRADULUI

Relațiile dintre Suedia 
și Statele Unite, care au 
înregistrat în ultimii doi 
ani o oarecare răcire, au 
fost abordate în cursul 
recentei vizite particula
re pe care premierul Olof 
Palme a întreprîns-o pes
te ocean. Această evoluție 
a. raporturilor dintre cele 
două țări, a fost determi
nată în primul rînd de 
poziția critică a guvernu
lui suedez față de actuala 
politică a S.U.A. în Asia 
de sud-est. în nenumăra
te rîndurî personalități po
litice suedeze, membri 
ai guvernului, au condam
nat fără menajamente răz
boiul dus de S.U.A. în 
Vietnam, cerînd retragerea 
trupelor americane. De
monstrațiile organizate 
împotriva intervenției 
S.U.A. în peninsula Indo
china s-au succedat cîști- 
gînd în amploare. Stabi
lirea de relații diploma
tice cu R. D. Vietnam, 
promisiunea de a-i acor
da un ajutor în valoare 
de 40 milioane de dolari 
pentru reconstrucție, au 
fost cele două elemente 
care — pe planul relații
lor cu Washingtonul — 
au marcat cu extremă ră
ceală începutul acestui an. 
Ambasadorul american a 
fost convocat pentru con
sultări și tâmp de 5 luni 
postul său a rămas neocu
pat. Sosirea noului am
basador a prilejuit de- 
olanșarea unor demonstra-

ții pe 
de presă le-au 
zat drept _____
Guvernul suedez s-a 
zut în situația de

care corespondenții 
earacieri- 

antiamericane. 
vă- 

a 
descuraja aceste manifes
tări împotriva membrilor 
ambasadei americane pen
tru ca relațiile dintre cele 
două țări să nu 
de suferit.

Incertitudinile 
o destindere a 
între Stockholm

mai aibă

privind 
relațiilor 
și Wa-

voiajului său le-au con
stituit întrevederea cu se
cretarul de stat William 
Rogers și cuvîntarea ros
tită la Clubul național 
al presei din Washington 
unde a făcut referiri am
ple la aspecte ale politi
cii S.U.A. în Asia de sud- 
est, problema securității 
europene, precum și ches
tiunea dezarmării. Această 
vizită se înscrie intr-un 
context mai larg al con-

shington au persistat, sue
dezii reacționînd cu promp
titudine, în mod nefavora
bil, la presiunile politi
ce și economice exerci
tate de S.U.A. pentru a 
determina țara să-și mo
difice poziția față de răz
boiul din Vietnam. în ciu
da eforturilor americane 
nu s-a înregistrat nici o 
modificare de principiu în 
politica guvernului suedez, 
în aceste împrejurări a 
sosit Olof Palme în S.U.A., 
într-o vizită cu un carac
ter mai mult de informa
re, de explicare a pozi
ției țării sale în principa
lele probleme internațio
nale. Momentele cheie ale

tura acestui organism „ca 
Suedia să nu rămînă sin
gura țară scandinavă în 
afară, în cazul aderării 
Danemarcei și Norvegiei". 
Firește, ar putea exista 
consecințe asupra politi
cii neutre a Stockholmu- 
lui de care suedezii sînt 
conștienți. De aceea, un 
statut special de asociere 
a Suediei a fost reclamat 
de Olof Palme în timpul 
convorbirilor purtate cu

suedeze
tactelor stabilite de diplo
mații suedezi \în principa
lele capitale pentru deli
mitarea strictă a neutra
lității țării. Așa cum ex
plica Olof Palme ziariști
lor prezenți la Clubul na
țional al presei din Wa
shington, neutralitatea 
Suediei nu înseamnă njei 
izolare, nici pasivitate, ci 
o participare efectivă la 
activitatea internațională, 
o implicare mai globală în 
evenimentele care au loc 
în Europa. în două cu
vinte, deci „o neutralitate 
activă". Această implicare 
include și Piața comună, 
O dorință mai veche a 
Suediei este de a se ală-

președintele Georges Pom
pidou și primul ministru 
Jacques Chaban-Delmas. 
Rezultatul acestor contac
te dezvăluie posibilități de 
perspectivă. în același ca
dru al neutralității sue
deze se înscrie și vizita 
lui Palme la Moscova. 
Ziarul PRAVDA semnala 
că, potrivit datelor ofi
ciale, comerțul sovieto- 
suedez a crescut într-un 
ritm mai ridicat decît s-a 
dezvoltat în general co
merțul Suediei cu alte 
țări.

„Neutralitatea Suediei 
este utilă stabilității eu
ropene. Trebuie să vedem 
cum această neutralitate

poate fi conciliată cu coo
perarea în Piața comună. 
Relațiile speciale dintre 
Suedia și Finlanda trebuie 
menținute — a spus Olof 
Palme. Nu trebuie ridica
te obstacole între națiuni
le din nordul Europei". 
Olof Palme rămîne un 
continuator prudent al so- 
cial-democrației de tip 
Tage Erlander, găsindu-se 
mereu în direcția tendin
țelor care pledează pen
tru un echilibru politic și 
economic. N.A.T.O. este u- 
nul din cuvintele urîte 
pentru politica suedeză și 
nu numai pentru extre
ma stângă. Dacă expor
tatorii suedezi exercită 
presiuni asupra lui Palme 
într-un sens, nu numai ti
nerii socialiști dar și sin
dicaliștii exercită presiuni 
foarte puternice în sensul 
opus — relata NEW STA
TESMAN. Cu patru luni 
înainte de alegerile pen
tru noul Riksdag unicame
ral, echilibrul pe care-1 
garantează Palme este 
prețios social-democrați- 
lor. De aceea, o oarecare 
destindere în relațiile sue- 
dezo-americane concepută 
pe calea explicațiilor re
ciproce ca și orientarea 
neschimbată în probleme
le mondiale constituie 
atuuri politice cu care 
Palme s-a înarmat pen
tru alegerile din septem
brie

DOINA TOPOR

• CIU EN-LAI, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, - a avut miercuri o între
vedere cu doamna Nguyen Thi 
Binh, ministrul de externe al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, cu care a purtat o con
vorbire prietenească. Doamna 
Nguyen Thi Binh, relatează a- 
genția China Nouă, s-a oprit Ia 
Pekin,. în drum spre patrie, ve
nind de la Paris.

Ciu En-lai a avut convorbiri 
și cu Xuan Thuy, ministru în 
guvernul R.D. Vietnam care, în 
drumul său de la Paris spre pa
trie, s-a oprit, de 
Pekin.

asemenea, la

• MIERCURI a
cova secretarul „____
O.N.U., U Thant, care, la invi
tația guvernului sovietic, face 
o vizită în U.R.S.S.

sosit. la Mos- 
general al

• CEA DE-A 16-A ZI a zbo
rului orbital al navei cosmice 
sovietice „Soiuz-9" a însemnat 
terminarea a 375 de ore de zbor 
extraterestru și încheierea a 253 
de rotații în jurul Pămîntului.

Și în această zi, cosmonauții 
Nikolaev și Sevastianov au rea
lizat fotografii ale suprafeței Pă
mîntului și straturilor de nori, 
precum și diverse alte expe
riențe. în timpul'trecerii deasu
pra Kazahstanului și Siberiei de 

• vest cosmonauții au anunțat for
marea unui ciclon în apropiere 
de Novosibirsk.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agențiile de presă, Franța inten
ționează să acorde Republicii 
Democrate Germane un credit 
în valoare de 500 milioane mărci 
cu termen de rambursare de 
șapte ani. Creditul se acordă 
pentru achiziționarea de mate
rial rulant francez.

• MINISTRUL ECONOMIEI 
și comerțului exterior al Siriei, 
Abdel Halim Khaddan, â primit 
delegația comercială română, 
condusă de Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România.

riei, vom înțelege semnificațiile 
vîrstei legendare a orașului ca 
și resorturile intime ale tinere
ții sale. Tinerețea unui oraș se 
măsoară în secole. Dintre mari
le orașe ale lumii. Leningradul 
e cel mai tînăr : măsoară doar 
2 secole și 6 decenii. Dar tumul
tul istoric pe care-1 concentrea- 
ză în acest spațiu temporal, 
lanțul succesiv de evenimente 
cu rezonanță care-și trece veri
ga de foc prin trupul cetății, îi 
conferă un loc aparte, drapat 
în steagul de cuceritor al lui Pe
tru cel Mare, luminat de stea
gul purpuriu al Revoluției din 
Octombrie înălțat de Lenin și 
bolșevicii ruși, slăvit de steagu
rile milioanelor de eroi ai răz
boiului de apărare a patriei.

Am regăsit în primăvara a- 
ceasta Leningradul sub aceleași 
semne de lumină a tinereții. Ti
nerețea construcțiilor noi, tine
rețea oamenilor, o tinerețe a 
vieții înseși, afirmată plenar 
pretutindeni, în panoramele 
largi ca și în detaliu. Pentru că 
pe fundalul de granit și piatră al 
străvechilor monumente, ca și 
pe noile artere și magistrale, în 
parcurile cu copaci somptuoși, 
sub arcadele celor 623 de po
duri, în balcoanele celor aproa
pe 55 000 de apartamente noi ce 
se construiesc anual, în piețele 
peste care fulgeră umbrele po
rumbeilor. realitatea care domi
nă, la orice oră din zi și din 
noapte, este aceea a tinereții. 
Populația orașului, care depășeș
te 3,7 milioane locuitori, este 
compusă, într-un procent în
semnat. din tineri. Tinerii mun
citori, ingineri și tehnicieni din 
cele cîteva sute de întreprinderi 
ce construiesc vase maritime, 
autocamioane, turbine hidro, 
turbine cu aburi și gaze, strun
guri, generatoare, semiconduc
tor! etc., autori ai unei largi și 
complexe game de mașini și u- 
tilaje, ai unor aparate perfecțio
nate. concepute la nivelul ac
tual de exigență. Tinerii studenți 
din cele peste 40 de institute 
de învățămînt superior. Tinerii 
savanți care-și desfășoară acti
vitatea în aproape 300 de insti
tute de cercetări științifice, pro
iectări și studii. Tineri care ac
tivează în cele 160 de cluburi și 
palate ale culturii, în cele 19 
case raionale ale pionierilor și 
elevilor. Tineri care, solemni în 
fața tradiției eroice a orașului, 
a istoriei care-i privește din ba
lustradele revoluției, fascinați 
de frumusețea orașului și de 
„nopțile sale, albe" trăiesc cu 
intensitate febra noului, a con
strucției.

Leningradul de azi... cele 900 
de zile și nopți ale blocadei fas
ciste, cu bombardamentele de
mențiale, cu foametea, cu casele 
devenite ruine ca-n cel mai ab
surd vis, cu tragedia și crîncena 
încercare a milioanelor de locu
itori, par a fi trecut fără să-1 
atingă. Cind privești chipul de 
azi al orașului, arhitecturat pe 
liniile de sens ale noului, an
samblurile arhitectonice moder
ne, monumentele noi care riva
lizează cu cele vechi cioplite în 
piatră de meșteri iluștri, coș
marul războiului pare situat un
deva, departe, în alt ev, în alte 
vîrste ale istoriei. Și totuși, 
n-au trecut cu mult peste 25 de 
ani. 25 de ani în care locuitorii 
orașului, urcați cu mic cu mare 
pe schelele reconstrucției, au 
redat orașului strălucirea iniția
lă, adăugindu-i apoi alte dimen
siuni.

In acest cadru s-au desfășu
rat, la începutul lunii iunie, „In-

Ion Popescu

cu manifestări tinerești diverse, 
desfășurate pe multiple planuri, 
menite să marcheze viața și ac
tivitatea marelui gînditor de că
tre generațiile tinere.

Urmărind manifestările con
sacrate aici, la Leningrad, co
memorării lui Lenin, derulăm 
mental în același timp filmul 
multiplelor acțiuni organizate 
in țara noastră, al bogatelor 
manifestări teoretice, științifice, 
culturale, activitatea publicisti
că bogată, editarea integrală, în 
limba română, a operelor lui 
Lenin — toate inițiate în lumi
na hotărîrii Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. — înscriin- 
du-se ca acțiuni de prestigiu, cu 
putere de simbol, subliniind im
portanța și actualitatea operei 
marelui gînditor, mărturisind ș»

prezente, cu reprezentanți ai 
comsomolului ieningrădean au 
reliefat încă o dată interesul, 
prețuirea și stima de care se 
bucură România, Partidul Co
munist Român, organizația 
noastră de tineret, tînăra gene
rație de constructori ai societății 
socialiste din țara noastră.

Leningradul trăia sub zo
dia „nopților albe" — cu 
cortegiul lor parfumat de lu
mină și cîntece, de veselie și ti
nerețe — a cuprins, de aseme
nea, întîlniri cu veterani ai Re
voluției, manifestări și mitin
guri de masă, vizite la locurile 
legate de viața și opera lui 
Lenin. Au fost create posibili
tăți pentru a cunoaște preocu
pările de muncă, științifice. 
t°hnice, ale actualei „generații a 
leninismului". Participanții la 
întâlnire au vizitat impresionan
tele galerii ale Ermitajului, s-au 
oprit cu emoție la fortăreața 
Petropavlosk, coliba lui Lenln 
de la Razliv, au urcat puntea

Imagine din Leningrad.

în acest fel tradițiile de luptă 
revoluționară ale clasei noastre 
muncitoare, ale Partidului Co
munist Român. Impresiilor ce ni 
le ofereau activitățile comemo
rative de la Leningrad, li se su
prapuneau semnificația prezen
ței tinerilor constructori români, 
care, împreună cu tineri sosiți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia. Polonia, 
Ungaria și R. D. Vietnam, au 
contribuit la înălțarea edificii
lor complexului memorial Lenin, 
din Ulianovsk. Și nu puteam să 
nu-mi evoc cu satisfacție faptul 
că pentru calitatea muncii de
puse, pentru conștiinciozitatea 
de care au dat dovadă, tinerii 
români au primit steagul de e- 
chipă fruntașă a șantierului și 
diplome de onoare ale C.C. al 
Comsomolului din U.R.S.S. Ală
turam, totodată, acestora, mul
tiplele aspecte ale unei fertile 
colaborări intre Uniunea Tine
retului Comunist și Comsomolul 
sovietic, colaborare înfăptuită 
in spiritul unei prietenii tra
diționale, al stimei, respectului 
și încrederii reciproce. La prie
tenia dintre cele două popoare, 
tinerii, organizațiile lor au me
ritul de a-și aduce un aport de 
seamă.

încercată de vreme a „Aurorei", 
vasul al cărui nume, transfor
mat în simbol, este demult cu
noscut pe toate meridianele 
lumii.

Sub cerul adîn’c de iunie, ar
cuit ca o cupolă gigantică peste 
oraș am trăit, în zilele și nop
țile petrecute aici, fiorul întâl
nirii cc Istoria, în expresia ei 
majoră. Am părăsit orașul, luînd 
cu noi cite o floare. Cîteva din 
cele 2 000 000 de flori pe Care, 
zilnic, florăriile le vînd lenin- 
grădenilor. Flori pentru balcoa
nele noilor case, pentru mame, 
pentru soții, pentru iubite. Flori, 
uriașe buchete învăluite de cu
loare și de mireasmă, așezate 
la piedestalul statuii Iui Lenin, 
în nișele fortăreței Petropav
lovsk, pe pragul modestei colibe 
de la Razliv. Flori pentru cimi
tirul de Ia Piskarevo, în care 
dorm 400 000 de victime ale 
războiului hitlerist. Flori pentru 
trecutul de glorie, flori pentru 
prezentul în plină construcție. 
Flori pentru viitor.

Cîteva flori le-am luat cu noi, 
amintire dintr-un oraș al isto
riei și al tinereții care se simte 
datoare să-și privească viitorul 
cu luciditate, cu răspundere și 
încredere.
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