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IN PAG. A III-A
CARTEA DE VIZITA A 

BRIGADIERULUI — FAP
TELE ; REZULTATELE PRIN 
CARE, DATORITA FIE
CĂRUIA, TRADIȚIA MUN
CII VOLUNTAR-PATRIO- 
TICE DEVINE O PERMA
NENȚA EROICA.

Cartea de vizită a bri
gadierului devine însă 
definitorie doar însumînd 
deopotrivă voința core-i 
oțetește brațul, gînduf 
eare-i propulsează avîn- 
tul, simțămintele care-i 
animă patriotica și 
mantica sa dăruire 
frontul muncii.

Asemenea elemente 
velatorii pentru brigadie
rii acestei veri își pro
pune să ofere reportajul 
nostru din PAGINA A 
III-A care surprinde cî
teva

ÎN PAG. A 1V-A .9

Cronicile : PLASTICA — debuturi
MUZICALA Noi imprimări românești
TELESPECTATOR Angel radios...

Ecouri la Mamaia'70

PUNCT, ȘI DE LA CAPĂT? (opinii)
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, a avut loc o 
ședință a Consiliului de Stat, la 
care au participat ca invitați mi
niștri, conducători ai altor organe 
centrale de stat și președinți ai 
unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : De
cretul privind . organizarea și 
funcționarea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă ; Decretul 
privind organizarea și funcțio
narea Inspectoratului General de 
Stat pentru Controlul Calității 
Produselor ; Decretul pentru mo
dificarea Decretului nr. 654/1969, 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Ministerului Indus
triei Materialelor de Construcții, 
aprobat prin Legea nr. 49/1969 ; 
Decretul privind înființarea com
partimentelor de organizare și 
control în ministere și celelalte

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ȘEDINȚA
organe centrale ale Administrației 
de stat; Decretul pentru modi
ficarea Codului Aerian.

De asemenea, au fost adoptate 
decretele privind aderarea, ac
ceptarea sau ratificarea următoa
relor tratate internaționale : Con
venția cu privire la privilegiile 
și imunitățile instituțiilor specia
lizate, aprobată de Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor 
Unite la 21 noiembrie 1947 ; A- 
cordul asupra privilegiilor și imu- 
nităților Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, aprobat 
de Consiliul Guvernatorilor A- 
genției la 1 iulie 1959 ; Conven
ția internațională privind elimi
narea tuturor formelor de discri
minare rasială ; Convenția con
sulară dintre Republica Socialistă 
România și Republica Turcia ; 
Convenția de asistență juridică 
în materie civilă și penală dintre 
Republica Socialistă România și

j

Republica Turcia ; Acordul de 
colaborare culturală și științifică 
dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Re
publicii Populare Congo ; Acor
dul de cooperare științifică și teh
nică dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Democrate Congo ; 
Acordul comercial de lungă du
rată și Acordul de plăți de lungă 
durată dintre guvernul Republi
cii Socialiste România și guver
nul Republicii Arabe Unite ; A- 
cordul de colaborare culturală și 
științifică dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Unite Tanza
nia.

Toate decretele adoptate au 
fost în prealabil examinate și a- 
vizate favorabil de comisiile per
manente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat 
apoi unele cereri de grațiere.
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Vizita președintelui•/I

CÎT PRODUCEȚI din O nouă fabrică de mobilă

in construcție

Republicii Africa Centrală, 

genera! Jean Bedel Bokassa

CÎT AJI PUTEA PRODUCE ?
N-am uzat de nici un crite

riu în selectarea tinerilor cu 
care mi-am propus să discut. 
I-am invitat să-și spună păre
rea în ordinea în care s-a în
tîmplat să iasă pe poarta sec
torului, după 8 ore de muncă.

— Așadar, cit produceți din 
cît ați putea produce ?

— 90 la sută (Ion Oros).
— 82 la sută (Ion Nițescu).
— 93 la sută (Ion David) etc. 
In jurul acestei cifre a osci

lat părerea celor 20 de tineri 
chestionați.

— Să. presupunem acum că 
pentru fiecare minut pe care 
l-ați realizat peste norma lu
nară de 12 500 minute, ați be
neficia de o retribuție substan
țială. Cu cîfe minute credeți că 
ați putea depăși actuala nor
mă ?

— Cu circă 1 000 de minute 
— spune strungarul Cornel Do
boș.

— Cum vedeți posibilă o ase
menea depășire ?

— Tjmplu. N-aș părăsi nici o 
clipă nașina, aș supune-o unei 
exploâteri maxime la ' ' 
ei capacitate, iar după 
cea mai mare parte a 
liber mi-aș consacra-o 
literaturii tehnice în 
cu piesa respectivă, cu 
Iul și tehnologia ei. Mi-aș în
suși la perfecție documentația, 
metodele cele mai indicate și 
este imposibil să nu găsesc o 
idee mai simplă, mai eficientă, 
să nu concep 
să-mi permită 
mei.

— De ce nu
— Pentru că 

aceasta într-o 
ră norma, luna viitoare, 
matorul mi-o va modifica ne
greșit. Eforturile mele nu mi-ar 
aduce satisfacție...

S.D.V. - O PROBLEMA M 
INEXORABILA ?

întreaga 
program 
timpului 
studierii 
legătură 
materia-

o inovație care 
depășirea nor-

procedati astfel? 
depășind în luna 
prea mare măsu- 

nor-

La magazia de scule o coadă 
ca la banane.

— De cit timp așteptați ?
— Cam de jumătate de oră, 

ne spune tînărul frezor Mihai 
Cerchezan. Pierdem zilnic ast
fel o oră, o oră și jumătate 
pentru că sînt scule insufi
ciente, distribuitorii se mișcă 
greu, nu sînt bine pregătiți, nu 
cunosc sculele, încurcă toată 
treaba. Să înmulțim acest timp 
cu numărul muncitorilor din 
atelierul mecanic și vom desco
peri aici, la magazia de scule, 
dispozitive și- verificatoare, 
groapa fără fund în care ne în
mormântăm o bună parte din 
productivitatea noastră, din cîș- 
tigul nostru.

Tn dialogul despre randamen
tul colectivului uzinei, proble-

RITM INTENS

LA STRINGERLA

RECOLTEI
în întreaga țară lucrările a- 

gricole de vară sînt în plină des
fășurare. Cele mai multe mașini 
Și utilaje sînt folosite. în aceste 
zile la strîngerea recoltei de ce
reale păioase. Din datele primi
te la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, rezultă , că pînă la 
12 iulie, orzul a fost recoltat de 
pe 171 500 ha. ceea ce reprezin
tă 74 la sută din suprafețele cul
tivate în întreprinderile agricole 
de stat și 65 la sută în coopera
tivele agricole de producție.

Griul a fost recoltat de pe a- 
proape 180 000 ha, secerișul des- 
fășurîndu-se mai intens în ju
dețele Ialomița, Brăila, Tulcea, 
Buzău, si. Ilfov.

Ritmul realizat la recoltarea 
cerealelor păioase, deși a cres
cut comparativ cu începutul 
săptămînii trecute, este totuși 
sub capacitatea mașinilor și u- 
tUajelor de care dispun in vara 
aceasta unitățile agricole de stat 
și cooperatiste. întrucît lanurile 

. s-au copt pe mari suprafețe o- 
rice întirziere înseamnă pierderi 
de recoltă. în această situație 
se impun măsuri urgente pentru 
ca toate mașinile, toate mijloa
cele unităților să lucreze cu în
treaga capacitate, In vederea 
strîngerii și depozitării produc
ției de griu în cel mai scurt 
timp.

(Agerpres)

• Media răspunsurilor date de mai mulți muncitori tineri, maiștri și 
ingineri din sectorul II al Uzinei Unirea din Cluj indică: 85 la sută.

• Echivalentul celor 15 procente pierdute : 24 milioane lei.
• Care sînt cauzele ?. • Parțial ele sînt dezvăluite în articolul de 

față.

ma S.D.V. este adusă în discu
ție de către fiecare interlocu
tor, de către fiecare factor de 
răspundere. Sculăria nu rezol
vă într-adevăr decît 50 la sută 
din nevoile uzinei, iar aprovi
zionarea de Ia fabricile profila
te este — după afirmațiile con
ducerii uzinei — extrem de de
fectuoasă și nu acoperă nici 
cantitativ nici calitativ decît 
parțial nevoile producției.

— Neplăcerile cele mai mari 
Ie au muncitorii în momentul 
intrării unui nou reper în fa
bricație — spune tovarășul Gri- 
gore Pop. președintele comite
tului sindicatului. De abia ' a- 
tunci se constată că S.D.V.-uri- 
le indispensabile fabricării a- 
cestui reper n-au fost pregă
tite, că el nu poate fi executat 
decît prin improvizație. Dacă 
nu am întîmpina aceste neajun
suri, productivitatea muncii 
din uzina noastră ar putea 
spori cu circa 8 la sută.

— Cum s-a ajuns în acest 
impas ?

— Prin necorelarea spațiilor 
de producție în continuă dez
voltare, cu capacitatea sculă- 
riei care a rămas aceeași de 
acum 10 ani, ne. răspunde tova
rășul director Iosif Bot. Cînd 
am arătat ministerului această 
situație, propunînd lărgirea 
sculăriei, ni s-a spus să fim li
niștiți pentru că fabricile spe
cializate din țară vor atinge 
capacitatea de a satisface toa
tă industria. Nu s-a întîmplat 
însă așa. Iar greutățile sînt 
cele ușor sesizabile. Cînd există 
scule și dispozitive îndestulă- ■ 
toare muncitorul poate produce ' --- 1 --- u -s---- x- -----1 ma|mai mult și poate greși 
puțin.

— în alte țări cum e ?
— Fiecare muncitor își 

lîngă mașina lui dulapul 
toate sculele de care are 
voie. Cind o freză s-a stricat o 
înlocuiește în două minute. 
Cele uzate le pune pe dulap de 
unde un muncitor auxiliar le 
adună de la toate mașinile, le 
duce la magazia centrală adu- 
cînd altele bune înapoi. Mun
citorul nu-.și face nici o grijă 
în privința aceasta. Aici, la noi, 
n-a fost încă sincronizată ne
voia de' piese de colaborare. 
Unele întreprinderi fac de 
exemplu, șuruburi care le în
curcă producția, cind, de fapt, 
toate piesele standardizate ar 
trebui să ne vină de la fabrici 
specializate. Cînd se constru
iește o uzină de mașini sau al
tele își dezvoltă capacitatea, fi
resc ar fi să se pună întreba
rea dacă fabricile de scule și

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-ă)

Peisajul industrial al jude
țului Harghita se îmbogățește 
cu un nou și important obiec
tiv industrial. Este vorba de 
începerea construcției, la 
Gheorghieni, a unei fabrici de 
mobilă. Din documentația 
tehnică rezultă că aici vor pu
tea fi produse 22 000 garnituri 
de mobilă pe an. Noua fabri
că, dotată cu linii tehnologice 
și cu utilaje de mare randa
ment, va contribui la sporirea 
volumului producției indus
triale a județului Harghita cu 
circa 100 milioane lei pe an.

CONVORBIRI OFICIALE
La Palatul Consiliului de 

Stat au început luni, în cursul 
dimineții, convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii A- 
frica Centrală, generalul Jean- 
Bedel Bokassa.

Din partea română, la con
vorbiri participă Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Manea Mănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Bujor Al- 
mășan, ministrul industriei 
miniere și geologiei, Ioan A- 
vram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. An
gelo Micules'cu, ministrul a- 
griculturii și silviculturii, Dan 
Enăchescu, ministrul sănătă
ții, Petru Burlacu, adjunct' al 
ministrului afacerilor externe.
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SĂ DISCUTĂM DESPRE

Din partea Republicii Afri
ca Centrală iau parte Ange 
Patasse, ministru de stat în
sărcinat cu dezvoltarea, Nes- 
tor Kombot-Naguemon, mi
nistrul afacerilor externe, 
Henri-Paul Boundio, ministru 
delegat la președinția Repu
blicii, însărcinat cu secretaria
tul guvernului, Bernard-Chri- 
stian Ayandho, ministrul in
dustriei minelor și geologiei. 
Jean-Marie Wallot, ministrul 
comerțului, Mărie Josephe 
Franck, ministrul cu proble
mele sociale, Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală în Republica Socia
listă România, Nicolas Awoya-

nio secretar general adjunct 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Jacques Topande Ma- 
kombo, director al Diviziei 
Europa-America în Ministerul 
Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
relațiile dintre cele două state, 
posibilitățile de lărgire a coo
perării și de extindere a cola
borării reciproc avantajoase, 
precum și unele aspecte ale 
situației internaționale ac
tuale.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate.

(Agerpres) ]

DINEU OFICIAL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a oferit luni. în saloanele Pa
latului Consiliului de Stat, un

dineu oficial în onoarea gene-1 
ralului Jean Bedel Bokassa, 
președintele Republicii Africa 
te,

(Continuare în pag. a V-a)

Se numește Mihai Sorescu 
și este absolvent al Facultății 
de medicină veterinară din 
București. Are 30 de ani și 
se află în faja „operei". 
Răspunderea sa este deose
bit de importantă : să pre
iei de la C.A.P.-urile județu
lui numai în cîteva luni 
30 000 de miei, să-i crești, 
să-i păzești de boli, să-i în- 
grași și apoi să-i expediezi 
în țară și peste hotare nu 
este o joacă. Apare limpede, 
deci, că tînărul medic a în
cărcat pe umerii săi nu toc
mai puternici — o sarcină 
cu deosebite implicații în 
conștiința profesională. La 
Țăndărei, județul Ialomița, 
unde funcționează comple
xul intercooperatist pentru 
’—»-------directo-

30 de ani s-a făcut 
cunoscut: pînă la 
anului 1970 cifra 
va crește la 60 000. 
tinăr în Bărăgan. O

înqrășarea mieilor, 
rul de 
repede 
sfîrșitul 
mieilor

...Un 
conștiință. Un om al răspun
derii. Fiindcă noi toți știm 
ce înseamnă să dai econo
miei, anual, șaizeci de 
de miei bine îngrijiți...

ION CUCÜ

Cartea în
care ne 
regăsim

Controversele estetice ale mo
mentului de față, foarte intense 
în unele țări, ar fi în bună 
parte destul de ușor de tranșat 
prin rememorarea cîtorva maxi
me rostite de niște autorități. Azi 
se tinde frecvent să se acredite
ze o disjuncție între om și pro
iecția sa artistică, deci și între 
om și literatură. Arta — se spune 
pe ton sentențios — este și tre
buie să fie perisabilă. Arta e lip
sită de mesagii și semnificații, și 
e foarte bine așa. Intre artist și 
operă nu există nici o legătură. 
Intre operă și public nu există 
nici o legătură. Intre toate trei nu

moleșeală I
Dorim să aflăm ce activități 

sportive se organizează pentru 
elevii din județul Hunedoara 
aflati în vacanță. O treabă ex
trem de simplă, veți spune. Te 
adresezi celor în drept și gata. 
Ușor de zis. Infinit mai greu este 
eînd purcezi la drum, înarmat cu 
bloc-notesul și stiloul. Ai de stră
bătut o veritabilă cursă cu obsta-

cole. Iată-le. Comitetul județean 
al U.T.C. :

— Șeful secției sport-turism 
este plecat la mare. Șeful comi
siei sport se află la Orăștie, în 
calitate de comandant al taberei 
de muncă patriotică.

Inspectoratul școlar județean :
— Noi nu mai avem inspector 

pentru sport De această proble*

mă răspund Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport și 
Consiliul județean al organizației 
pionierilor.

Consiliul 
cație fizică

județean pentru edu- 
și sport :

ALEXANDRU 
BÄLGRÄDEAN

(Continuare în pag. a V-a)

Prima oară a fost așa: 
am intrat singur în barul ho
telului „Carpați" de la noi, din 
Brașov, și după ce mi-am o- 
bișnuit ochii cu lumina întu
necată a locului am descope
rit că la o masă trona o du
duie singură. Singur eu, sin
gură ea. Și drăguțăăă, foc, nu 
altceva! Să-ncerc, mi-am zis. 
Chiar dacă nu merge fac și eu 
puțin sport.’ Și mă prezint la 
masa domniței. La inspirație! 
Am ciripit ceva pe englezește, 
un soi de „îmi permiteți 
Șmechera se uită la mine preț 
de patru secunde și zice tăios 
„Cară-te!“ Eu dau să protes
tez, mă roșesc, mă bîlbîi, uit 
și celelalte zece cuvinte engle
zești pe care le știu și fac 
stînga-mprejur. De unde s-a 
prins că trișez ? E simplu. 
Aveam în mină un „Sportul“ 
tocit de-atîta citanie! Ei,

In jurul 
unui
pallila...
mi-am zis, stai că-ți arăt eu! 
Mă duc acasă, mă îmbrac de 
bal cu toată căldura aia de 
te-năbușea nu alta, îl iau pe 
amicul Gaspar care are ma
șină și înapoi, la bar. Bruneta, 
tot acolo și tot singurii îmi

POPESCU
areexistă nici o legătură. Arta nu 

scop, ea e gratuită, spontană, im
plicată, suspendată, de sine stă
tătoare, conducîndu-se după legi 
ce ne scapă, și pe care nu trebuie 
să încercăm să le descoperim. 
Bizare și necorivingătoare sentin
țe, ce au devenit însă de rigoare 
între mulți creatori (mai cu sea
mă tineri) de azi, în multe din 
țările lumii. Cea mai viguroasă 
reacție la acest credo pe dos o 
manifestă, firește, publicul. Teo
reticienii și exegeții, în derută, nu 
prea știu ce să spună, de teamă 
să nu fie calificați drept demo
dați, romantici, dogmatici, insen
sibili, etc. Pînă una alta, dom
nește în anumite conștiințe ar
tistice o substanțială confuzie, și 
se insinuează în multe suflete o 
întrebare : Și dacă e adevărat ? 
Dacă omul, ca sursă a artei, o 
secătuit, perimat, limitat, nesa
tisfăcător ? Dacă convenția uma
nă nu mai ajunge artei, dacă o- 
rientarea „spre altceva“ e îndrep
tățită, chiar dacă acest altceva 
contrazice nu numai habitudinea, 
ci chiar existența și morala artei? 
Cum vedem, în asemenea doc
trine arta se îndoiește de om, o- 
mul se îndoiește de arta lui.

în acest gol care crește, ar fi 
bine poate să picurăm două-trei

(Continuare în pag. a IV-a)

pun ochelarii de soare, să nu 
mă cunoască, îmi potrivesc 
freza și trec fudul printre 
mese. Trebuie să recunoști că 
nu-s băiat urît! Mă opresc 
iar, ca din întîmplare, la masa 
ei: „îmi permiteți ?“ O scurtă 
examinare vizuală și „Vă 
rog!“ zice, cit se poate de in
color.

Cer un whisky, chestie care 
m-a secat la buzunar, dar 
trebuie să onorez firma, ce 
naiba! Pac, apare și Gaspar 
cu Lola, amica lui, și după 
ce-i cer voie brunetei se in
stalează și ei la masa noastră. 
Mai schimbăm cîteva vorbe, 
cîteva priviri în cruciș și fa
cem prezentările. „Inginera 
Nuștiucum" zice bruneta. „In-

OVIDIU FAUN

(Continuare în pag. a Il-a)

BAZA MATERIALA 
A CULTURII DE MASA

De mai bine de 2 ani, (din 
1968) clubul întreprinderii fo
restiere „Bernat Andrei“ din Va
tra Dornei a fost lăsat în pără
sire : în hol sînt depozitate pa
nouri, mese și alte obiecte pră
fuite. în sala de spectacole ta
vanul amenință să cadă. A fost 
întreținută o mică sală „de șe
dințe“, iar la etajul clubului 
s-au mutat o grădiniță de copii 
și arhiva întreprinderii.

Valoarea clubului în dosarele 
contabilității este de 557.300 lei, 
la această sumă adăugindu-se 
valoarea instrumentelor muzi
cale de 80 000 lei și a materiale
lor sportive de 14 000 Iei (44 
jocuri de șah, 10 jocuri de remv, 
mese de tenis, schiuri, mingi 
etc.).

Pare de necrezut ca, avînd a- 
ceastă dotare, clubul să fie lăsat 
să se ruineze, să fie de fapt o 
casă părăsită de demult, deși

TINERII
POT DA

TINEREȚE
CLUBULUI!
zilnic se perindă prin fața lui 
mulți tineri.

înțr-un club cu un asemenea 
spațiu, doar biblioteca este folo
sită de salariați, dar cum și pro
gramul acesteia ridică probleme 
fiind în contratimp cu necesită
țile lor, ne întrebăm pe bună 
dreptate : justifică activitatea 
culturală desfășurată fondurile 
investite ? Răspunsul pare să 
fie negativ. Cel puțih așa argu
mentează și demonstrează Necu- 
lai Pentelescu, președintele co
mitetului sindical, Tudor Ena- 
che, secretarul organizației 
U.T.C. din fabrică, Ion Cimpo- 
ieșu, secretarul Comitetului oră
șenesc Vatra Dornei al U.T.C., 
ca și toți tinerii cu care am stat 
de vorbă.

Dacă aici lipsa de activitate 
culturală a mers mînă-n mină 
cu neglijența totală față de zes
trea culturală, la clubul Fabricii 
de mucava din Molid, tot jude
țul Suceava, am intîlnit un alt 
aspect.

în apropiere de comuna Vama, 
Molidul e un sat cu case fru
moase, cu o prielnică așezare, 
cu oameni gospodari și cu tra
diții culturale, atestate printre

ADELIA IVANOV

(Continuare In pag. a IV.-a)
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Un absolvent din acest an 
al Politehnicii îmbunătățește

MERSUL 
TRENURILOR
De foarte mult timp atît în țara noastră, cît și în majoritatea 

țărilor producătoare de vehicule de cale ferată, s-au făcut studii 
privind oscilațiile în timpul mersului. Pretutindeni s-a folosit aceeași 
metodă analitică aproximativă, ale cărei rezultate nu ofereau spe
cialiștilor tot necesarul de date pentru a elimina multiplele oscilații 
ce apar în toate gradele de libertate pe care le are vagonul.

Alexandru Fopistaș, absolvent al ultimei promoții a Facultății 
de transporturi de la' Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
l)ej“ din București, a aplicat pentru prima dată în lume, la vehi
culele de cale ferată, determinarea oscilațiilor în plan vertical prin 
metoda analogiei dinamice■

în ce constă această metodă și care sînt avantajele ei r
Toate mărimile mecanice sînt transformate în mărimi electrice, 

sporind astfel posibilitățile de a efectua măsurători. (Mult nuii ușor 
se măsoară tensiunea electrică decît forța). Fiind o metodă mult 
mai exactă, necesită și un personal redus pentru urmărirea și efec
tuarea măsurătorilor.

Cum s-a desfășurat de data aceasta studiul oscilațiilor ?
— Am constrțiit în laborator modelul analogic al vagonului, iar 

pe bandă magnetică s-au înregistrat toate defartnațiile in plan 
vertical ale căii ferate, cu ajutorul unui traductor montat pe osia 
măsurătoare de la vagonul de măsurat calea din dotarea parcului 
CER. Redînd deformațiile de pe bandă în modelul analogic, aces
ta se comportă în final ca și vagonul real.

Datele obținute, prin complexitatea de informații ce le gferă, 
dau posibilitate constructorilor de vagoane să acționeze asupra 
masei vehiculului și forțelor de suspensie, asupra vitezei de depla
sare a extremităților arcurilor etc., în scopul obținerii unui indice 
de confbrt cît mai apropiat de cifra 1 care reprezintă valoarea 
optimă.

IOAN VOICU

Academicianul
N. TEODORESCU

— Care sînt cercetările, pe care 
. le abordați in momentul de fată ?

— Se știe că înaintările în cu
noaștere. în epoca actuală, se 
realizează îndeosebi prin mode
larea fenomenelor. De altfel, ex
periența istorică a arătat că pe 
măsura ce modelul undi fenomen 
a devenit mai abstract, mai teo
retic, disciplina respectivă și-a ri
dicat substanțial nivelul de apro
fundare. Tot experiența iștorică a 
dovedit eă prin modelare succesi
vă se ajunge la modele matemati
ce. Așa s-a întîmpiat în fizică și 
mai recent în disciplinele econo
mice. Or, toate aceste convergen
țe conduc iți necesitatea de a se 
crea o teorie matematică a mo
delului, ceea ce înc.erc să realizez 
și eu în momentul de față.

Desigur, munca de care tn-am 
apucat este extrem de grea și 
de dificilă, însă rezultatele răsplă
tesc efortul. De pildă, am reușit să

ȘANTIER

DE CREAȚIE
formulez pentru automatică un 
model matematic deosebit. De 
altfel am și prezentat cîteva co
municări, atît în tară cît și în 
străinătate. Este vorba de comu
nicările expuse la Atena în ca
drul Uniunii balcanice a matema
ticienilor și la București la 
Congresul matematicienilor de 
expresie latină și la sesiunea or
ganizată de Universitatea din 
București în cadrul anului inter
național al educației.

Evident, studiile sînt de lungă 
durată...

Actorul
I. V. P.

FLORIAN PITTIȘ
— Ai început vacanța, Florian 

Plttiș ?

— Cu aproximație. Joc pentru 
oamenii aflat! în vacanță la gră
dini, in „Transplantarea inimii 
necunoscute“ și in „Puricele“. In 
plus, ultima premieră a teatrului : 
„Iubire pentru iubire“ — rolul 
servitorului care se înscrie în fa
milia de personaje foarte dragi 
mie și care... îmi retrezește spe
ranța că voi mai juca, ‘ ' 
„Slugă la doi stăpîni".

— Pentru 
tești ’

— încerc, 
să intru în 
ziate din 
„Acești nebuni fățarnici“. Distri
buția a fost afișată și repetițiile 
încep curînd. E un rol greu, 
altfel decît tot ce-am jucat pînă 
acum. Mă bucur »ă mă voi în- 
tîlnl în scenă cu Nicolae Wolcz 
într-un duel verbal ce-1 vom 
transpune în limbajul pantomimei.

— Și altceva ?
— Poezii la radio, la TV nimic 

și voi pleca probabil la Teatrul 
din Oradea invitat de regizoarea 
Nicoleta Toia să joc în „Moartea 
ultimului golan“.

la toamnă ce

cîndva,

pregă-

singur,deocamdată 
„pielea“ lichelei întîr- 
piesa lui T. Mazilu

L. MOLDOVAN

NOI DETALII PRIVIND

international
->

București

LABORATOARELE UJMII TRANSMIT!
Ilustrată în cuvinte de la un 

camping pentru tineret...
Omul cu

atomizată
de chirurgie 
al Spitalului 

ale cărui realizări 
transplantului •

La serviciul 
cardiovasculară 
Broussais 
în domeniul ___—___ .-
cardiac sînt cunoscute în în
treaga lume — a avut loc rer 
cent Q premieră științifică 
mondială. Este vorba despre 

• implantarea într-un torace li
man a unui stimulator cardiac 
care utilizează ca sursă de

TROFEUL „MOBRA"
competiție organizată de ziarul „SCÎNTEIA TINERETULUI

mima
trăiește !

și Federația română de motociclism
Ne mai despart de Startul În

trecerilor din, cadrul primei edi
ții a Trofeului „Mobra" — com
petiție. asimilată drept campio
nat republican de regularitate și 
rezistență exclusiv pentru moto
retele de fabricație românească 
„Mobra“ și „Carpați“ — aoar 3 
zile : jpi, la Cimpulung. are loc 
ședința tehnică, iar vineri, la o- 
rele 9,00, prjma plecare. Pentru 
tinerii concurenți, cărora le este 
destinat acest concurs de curaj, 
îndeminare și de verificare a ap
titudinilor tehnico-aplicative ca 
și pentru amatorii de motoci
clism. am solicitat un interviu 
președintelui comisiei de organi
zare, tovarășul EUGEN PLEȘA.

— Așa cum scria ziarul „Scin- 
teig tineretului“ în articolul de 
prezentare a concursului dotat cu 
Trofeul ..Mobra", apărut acum 
cîteva zile — ne-a spus interlo
cutorul — această competiție, 
care va deveni tradițională, s-a 
născut din ideea generoasă de a 
oferi tinerilor un nou prilej de 
manifestare sportivă care îm
bracă. prin scopul și mijloacele 
sale, atributele tinereții. Sigur, 
interesul major este de a veri
fica și populariza calitățile teh
nice ale motoretelor românești, 
de a le încerca intr-un regim de 
condiții dificile. Pe un alt plan, 
concursul se recomandă și ca un 
examen de Încercare a calități
lor, de verificare a cunoștințelor 
mecanice, a îndemînării și iniția-

Interviul nostru cu 
tov. EUGEN PLEȘA 

președintele 
comisiei de organizare

tivel tinerilor concurenți, a caii- 
.tăților de piloți — in scopul sti
mulării și dezvoltării activității 
mototuristice și a motocielismu- 
lui în general.

— întrucît se cunosc etapele 
conipețitiei, locul și data lor de 
desfășurare, v-am ruga să vă re
feriți, pe scurt, la dificultățile 
traseului.

— Noi arp dat concurenți- 
lor toate informațiile asupra ca
tegoriei drumurilor, a mediei o- 
rare și a punctelor orare de con
trol și de aprovizionare cu com
bustibil. date privind echipamen
tul mașinilor și al participanți- 
lor. verificarea tehnică, criterii
le de stabilire a rezultatelor, pe
nalizări și sancțiuni, printr-un 
buletin special editat de Fede
rație. Aș dori să arăt că traseul 
are porțiuni dificile care vor pu
ne la grea încercare curajul și 
maestria ooncurenților. Aceștia, 
pentru a obține rezultate bunei

Cît produceți?
(Urmare din pag. I)

șuruburi pot sau nu să le aco
pere nevoile. Dar nu se proce
dează așa, ajungîndu-se la ano-, 
malii ca cele despre care vă 
vorbeam.

Sînt greutăți a căror eludare 
depinde de Ministerul Indus
triei Constructoare de Mașini, 
de alți factori, cu atît mai mult 
cu cit problema respectivă 
comportă interes general. Dar 
exclusiv în sarcina conducerii 
uzinei fade, in același timp, pu
nerea ordinei în magaziile sale 
de scule unde, așa cum sesi
zau muncitorii cu cp re am stat 
de vorbă, este o dezordine în 
care magazionerii se descurcă 
ca peștele pe uscat. Producti
vitatea mu.țicii este stopată aici 
și de slaba organizare a pro
ducției, a locurilor de muncă.

COLABORAREA INTERNA 
O „PIESA" NEFINISATA

— Chiar și pentru a ne ascuți 
cuțitele — spune strungarul 
Horia Tibrea, trebuie să aștep
tăm Ia rind în ascuțitorie, deși 
s-ar putea instala polizoare în 
apropierea locurilor noastre de ------x c — un timp

producția curentă cît și pen
tru cea de perspectivă. Proble
mele ridicate de colectivul sec
torului II sînt , excepții. în rest 
am făcut tot ce era posibil ca 
liniile tehnologice să fie astfel 
dispuse încît între ele să exis
te o colaborare lesnicioasă.

Dincolo de argumentele și 
contraargumentele aduse în dis
cuție de o parte și alta, se des
cifrează de fapt lipsa de conlu
crare. de colaborare temeinică 
între tehnologi și cgdrele sec
țiilor, așa cum se ocolește co
laborarea normatorilor cu mai
ștrii în stabilirea corectă a nor
melor. De la. această consultare 
reciprocă, de la punerea de a- 
cord a tuturor factorilor din 
uzină în stabilirea soluțiilor 
tehnice interne cele mai cores
punzătoare, trebuie să se por
nească în crearea acelei am
bianțe, in care capacitatea mij
loacelor de producție din dota
re, aptitudinile, elanul și price
perea muncitorilor să se afir
me cu maximă eficiență.

muncă. S-ar, cîșțiga 
valoros.

S-a afirmat apoi 
sanientul mașinilor 
plet in afara

că. ampla- 
este com

plet în afara fluxului (Petre 
Pop). Piesele mari se prelucrea
ză pînă ia jumătatea operațiu
nilor pe o linie, pentru ca in 
continuare să fie planificate pe 
o altă linie. Transportul se 
face în mare parte cu brațele 
pentru că autocarele nu se pot 
strecura printre utilajele aglo
merate. dispuse la întîmplare. 
Se pierde circa o oră cu tran
sportul acestor piese de la o li
nie la alta.

.— Unele mașini — reia in
ginerul Iancău, au fost așezate 
de către tehnologi, sub grinda 
de susținere încît macaraua nu 
le poate deservi. înainte cu 
doi ani erau bine dispuse. S-ț 
încercat însă o organizare mai 
științifică. Ne-am opus soluții
lor cplicate. însă tehnologul 
care s-a ocupat cu această re- 
amplasare, ne-a spus să nu ne 
amestecăm. De ce nu sintem 
lăsați să ne organizăm noi sec
ția ?

_ Intr-adevăr, tovarășe teh
nolog șef, de ce ?

— Pentru că de aceea există 
un serviciu tehnolog tn uzină, 
ne răspunde tov. ing. Toma 
Mertdel ca să stabilească în 
mod riguros științific, cadrul de 
organizare optim atît pentru

trebuie să-și dozeze eforturile 
astfel incit să poată trece prin 
posturile de control doar în tim
pii stabiliți și consemnați în car
netul de bord. Etapele nu-s chiar 
atît de grele ; mediile orare au 
fost fixate în funcție de catego
ria de drumuri luîndu-se în con
siderație și faptul că cpncurenții 
trebuie să respecte regulile de 
circulație pe drumurile Dubli ce 
— este un examen concludent in 
acest sens — întrucît circulația 
nu va fi întreruptă. încheierea 
concursului se va face printr-un 
circuit de viteză unde se vor fa
ce. desigur, departajările respec
tive, iar cei care nu vor ăcumpla 
puncte de penalizare, firesc, se 
vor număra prințre câștigătorii 
întrecerii.

— Cei care vor birui în aceste 
lupte aprige, a căror temperatu
ră va atinge cotele maxime, pro
babil, pe la Barajul Vidraru, pe 
la Rîșnov, Bran, Pîrîul Rece etc. 
în chip firesc se vor număra și 
printre beneficiarii succesului, a 
performanței definite de cîștiga- 
rea trofeelor puse în joc. a pre
miilor în obiecte. Ne puteți ex
trage ceva din această listă ?

■ — Bineînțeles ! în primul rind 
Trofeul „Mobra“, decernat, de 
organizatori, ziarul „Scînțeia ti
neretului" și Federația de motoci, 
clism. Apoi, premiile substanția
le, în obiecte, oferite de princi
palul factor de sprijin, moral și 
material din această acțiune : 
I.D.M.S. Pentru locul I — un te
levizor „Venus“ ; locul II — o 
mașină de spălat rufe ; locul III
— un aparat radio, locul IV,— 
un aparat de radio pentru vo
iaj : locul V — diferite obiecte 
în valoare de 500 lei ; locul VI
— obiecte în valoare de 400 lei 
și locul VII — obiecte în va
loare de 300 lei.

V. CÄBULEA

energie un generator nuclear pe 
hază de izotppj de plutoniu. 
Se știe că de aprpape un de
ceniu bolnavii care suferă de 
tulburări ale ritmului cardiac 
pot duce o viață cvasinormală 
datorită stimulatoarelor. A- 
cestea sînt mici aparate care 
generează impulsuri electrice 
regulate. Ele înlocuiesc in
fluxurile nervoase care reglea
ză activitatea inimii, produ- 
cînd o excitație electrică a 
mușchiului cardiac în așa fel 
încît pulsul să se apropie de 
cele 60 de bătăi pe minut nor
male. Dar aceste stimulatoare 
care corespundeau din punct 
de vedere tehnic aveau marele 
dezavantaj de a funcționa pe 
baza unor baterii chimice cu 
mercur. Or, durata de viață a 
unor asemenea baterii este de 
aproximativ 22 de luni. După 
acest interval stimulatorul 
trebuia înlocuit printr-o nouă 
operație.

Spre deosebire de modelul 
tradițional stimulatorul care a 
fost implantat în pieptul unei 
femei de 40 de ani funcționea
ză într-un mod cu totul deo
sebit. Sursa de energie care îl 
alimentează este Plutoniul 236 
purificat a cărei durată de 
viață teoretică este de ordinul 
a 24 de ani. Aceasta înseamnă 
că un stimulator cardiac care 
folosește o asemenea sursă 
poate funcționa fără dificul
tăți cel puțin 20 de ani. Mo
dul de funcționare al stimula
torului este relativ simplu : 
căldura degajată prin dezinte
grarea atomilor de plutoniu 
este transformată în curent e- 
lectric datorită unui converti- 
zor termoelectric. Curentul e- 
lectric este aplicat apoi sub 
formă de impulsuri inimii bol
nave. De remarcat că stimula
torul folosește numai 150 de 
miligrame de plutoniu, spre 
deosebire de modelele propuse 
pînă nu de mult care nece
sitau 280 pînă la 400 de mili
grame.

Miniaturizarea sursei de e- 
nergie, ca și durata de viață a 
unui asemenea stimulator des
chid perspective deosebite în 
realizarea inimii artificiale, 
în 1968 — anul primei tentative 
de implantare a unei inimi 
artificiale — dificultățile exis
tente i-au făcut pe specialiști 
să afirme că pentru a realiza 
o inimă artificială autonomă, 
miniaturizată, complet auto
matizată, vor fi necesari încă 
20 de arii. Astăzi însă, există 
deja păreri care fixează ter
menul de realizare a unei ini
mi artificiale la numai cinci

P. JUNIE

Craiova „Act de
naștere“... sportiv

1n aceste zile s-a semnat .„actul 
de naștere“ al unui' nou complex 
sportiv la Craipva, vecin cu 
„Ștrandul tineretului“ din Lunca 
Jiului. Spre bucuria amatorilor 
de sport, complexul va cuprinde 
două terenuri de handbal, două 
de tenis de masă, două de volei, 
o piscină olimpică, un teren de 
fotbal, unul de baschet și un ve
lodrom.

Demn de reținut: toate activi
tățile se execută de către tineri 
in timpul lor liber.

TRAIAN ROȘIANU

Bineînțeles că oine a auzit ile Sonata, apreciază importanta lo-, 
calității balneare după renumele lacului helioterm „Ursu“. Tinerii 
amatori de turism și doritori ai unor zile neuitate de vacanță tre
buie să mai afle că în această stațiune sectoțul de turism al Co
mitetului județean Mureș al UT.C. a deschis un camping alcătuit 
din 23 de căsuțe, cu o capacitate de cazare totală de 73 de pa
turi. Tabăra turistică permanentă, oferă în afară de confortul bine 
apreciat atracții inedite în peisajul de la Sțîna de Vale. La liziera 
pădurii de conifere se pot culege fragi, din stîncile care străjuiesc 
valea izvorăsc ape cristaline, un rîu de munte își deapănă în apro
piere vijelia calmantă și bazinul cu păstrăvi stă la îndemina pes
carilor cu undițe împrumutate la fața locului contra unei taxe de 
câțiva lei. Fără ca poveștile cu mărimea să devină de largă circu
lație printre prea mulții martori, peștele se prepară într-o clipă pe 
plita improvizată conform unui secret al artei culinare, care nu se 
dezvăluie decît martorilor direcți.

Cum însă ilustrata noastră în cuvinte nu poate să cuprindă to
tul, înainte de a încheia, vrem să atragem atenția- celor care vor 
fi oaspeții campingului pentru tineret de la Sovata, să nu uite că 
lacul helioterm „Ursu“ se află la o distanță de 700 m...

După cum v-am mai 
informat, în toamna a- 
cestui an va avea loc 
un eveniment de o 
importanță deosebită 
în viața economică și 
comercială a țării 
noastre — inaugu
rarea primei ediții a 
TÎRGULUI INTERNA
ȚIONAL BUCUREȘTI.

O recentă discuție 
cu factori responsabili 
în organizarea tîrgului 
ne permite să vă ofe
rim noi amănunte 
despre această mani
festare.

Tîrgul internațional 
București va fi axat 
pe industria construc
țiilor mecanice, în 
principal mașini-unel- 
te, produse ale indus
triei electronice și 
electrotehnice, mașini 
și echipamente pentru 
industria ușoară și 
alimentară, material 
rulant, tractoare șî 
mașini agricole, ca
bluri, produse side
rurgice etc. Deși aflat 
la prima sa ediție, 
Tîrgul a stîrnit 
deosebit interes 
rîndul cercurilor in
ternaționale de afa
ceri. Pînă în prezent 
și-au confirmat parti
ciparea 26 țări, solici- 
tînd importante spații 
de expunere pentru 
produsele lor. Un loc 
de frunte, atît ca des
fășurare cît și ca va
rietate de expunere, 
îl vor ocupa țările so
cialiste. Pavilioanele 
lor vor totaliza o su
prafață de 22 390 m.p. 
Din țările capitaliste 
vor participa cu expo
ziții colective un nu

de 18 țări (An-

un 
în

glia, Argentln'a, Aus
tria, Belgia, Brazilia, 
Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța, in
dia. Israel, ștalla, Ja
ponia, Olanda, Repu
blica Federală a
Germaniei, , Spania, 
S.U.A.. Suedia). In
afară de aceste parti
cipări oficiale națio
nale, vor mal expune 
în standuri individua . 
le peste 
europene.

In ceea 
România, 
de tară gazdă, ea va 
dispune de plrca 7 000 
m.p. spațiu școperlt și 
peste 8 500 m.p. spațiu 
descoperit, respectiv 
20 la sută din întrea
ga suprafață a Tîrgu
lui. Exponatele între
prinderilor de comerț 
exterior — Mașinex- 
port, Industrialexport, 
Electronum, Autotrac
tor, Metalimporț, Me- 
c'anoexport, Uzinex- 
port și Tehnoimport 
— vor ilustra gradul 
înalt de dezvoltare al 
induitriei românești 
constructoare de ma
șini, vor reflecta po
tențialul tehnic ridicat 
de care dispun, pre
cum și oferta largă la 
export.

In prezent sînt în 
plină desfășurare pre
gătirile organizatorice 
pentru a asigura reu
șita deplină a acestei 
manifestări. La ora 
actuală. complexul 
expozițional dispune 
de un, număr de 15 
hale și pavilioane cu 
Suprafețe " ’ ' 
tre 44)0 șl 
dotate

60 de firme

ce privește 
îfi calitate

variind în- 
14 500 m.p., 
toate insta-

latiile necesare, tnaiM 
mînd 33 600 m.p.

Pentru a putea facâ 
fată solicitărilor de 
spații, Camera de Co
merț a Republicii 
Socialiste România a 
luat hotărirea de a 
construi, pînă In 
preajma deschiderii 
Tîrgului, șapte pavi
lioane și hale noi, care 
să însumeze circa 
15 000 m.p., mărind
astfel suprafețele aco
perite la 48 000 m.p. In 
același timp, platfor
mele de expunere în 
aer liber vor însuma 
30 000 m.p. Organizato
rii au prevăzut reali
zarea unor amenajări 
menite a crea o serie 
de facilități expozan
ților. Un pavilion spe
cial va fi rezervat a- 
menajării unul centru 
de presă, a unui club 
al oamenilor de afa
ceri, birouri de infor
mații, oficiu turistic, 
centru de schimb, 
poștă, telefon, săli de 
proiecție de 
conferințe de 
cocteiluri.

Organizatorii 
Iui își exprimă ____
derea că sînt întruni
te toate condițiile 
pentru asigurarea u- 
nei manifestări de 
prestigiu car, să re
prezinte o ci îtribuție 
reală la extinderea și 
intensificarea schim
burilor și cooperării e- 
conomice internațio
nale — factor impor
tant în promovarea 
bunei înțelegeri și co
laborării între po
poare.

filme, 
presă,

Tîrgu- 
încre-

T. KARACAȘIANcuC. POGÄGEANU

In concediu
Foto: KONCZ FRANCISC

(Urmare din pag. I)

EDITURA EMINESCU 
Ionel Teodoreanu : „EA POR

ȚILE NOPȚII“, lei 16,50.
Șerban Nedelcu : „INIMA O- 

MLT.UI", lei 10,00.
Ioana Postelnicii : „BEZNA", 

lei 8.50.
Oltea Alexandru : „RACUL", 

lei 4,00.
EDITURA

CARTEA ROMANEASCA 
Mircea Ciobanu : „CARTEA 

FIILOR", lei 8,50.
EDITURA UNIVERS 

Vittorini Elio : „ERICA SI 
FRAȚII SAI", lei 8,00.

EDITURA ALBATROS 
Eliot T. S. : „POEJkE", lei 
00.
EDITURA ION CREANGA 
Ștefănescu Tudor : „LACRIMA 

DELFINULUI", lei 5,25.

ginerul Dan“ șarjez eu și-l 
dau pe Gaspar drept maior de 
aviație.

După o juma de ceas de pă
lăvrăgeală, inginera, Clara pe 
numele ei mic, ne spune ca 
nu-i din Brașov, că-i „în de
plasare“. Noi — păi hai să-ți 
arătăm Brașovul! — și 
uite-așa, din vorbă-n vorbă, o 
suim în mașină și ne oprim 
direct la Poiana. Am băut 
pînă cînd bruneta s-a muiat. 
Atunci am luat-o..și..ath.-plecdC. 
înapoi în'braș cu itCășitla 20. 
Gaspar se amețise urît, nu 
mai putea să conducă și a ră
mas sus cu tipa lui. în auto
buz, Clara se încălzise rău de 
tot, a stat cu capul pe umărul 
meu, a cîntat nu știu ce ro
manță și m-a strâns de mină 
pînă mi-ati transpirat dege
tele. Dar culmea, ce crezi ? Ia 
zi ce crezi că s-a înțîmplat 
după chestia asta care m-a 
costat două bătrîne, bugetul 
pe-o lună ?

Și interlocutorul meu supse 
nervos din citronadă, finind 
cu delicatețe paiul liliachiu...

Am dat din umeri.
— M-a păcălit, domnule I
— Cum adică ?
— Nu era ingineră, nici 

vorbă de așa ceva! N-are nici 
o ocupație, vagabondează din 
oraș în oraș și trăiește din ce 
poate. Auzi, ticăloasa I Să se

h jurul unui 
pai

drept ingineră ! Și fru- 
de pică, pe onoarea

dea 
moașă 
mea I

Discuția de mai sus se pur
ta pe terasa cofetăriei cen
trale din Ploiești. Tînărul cu 
care vorbeam avea maximum 
24 de ani, o figură simpatică, 
o ținută oarecum mîndră. Era 
bine îmbrăcat, bine ras și bine 
dispus.

M-a abordat întrebîndu-mă 
de unde mi-am cumpărat ser
vieta. Servieta mea e româ
nească, dar cum îmi place să 
glumesc i-am spus că o am 
din Japonia. Atunci tipul, Dan 
Ureche pe numele lui, a ținut 
să afle și alte lucruri despre 
mine. I-am spus că sînt regi
zor de film (o cerea servieta 
„japoneză“) și că îmi caut fi
gurând prin țară, Mi-a spus 
că n-ar avea nimic împotrivă 
să devină actor, întrucît s-a 
plictisit să nu facă nimic. „Nu 
mai ține, domnule ! M-au luat 
ăștia la ochi, la miliție m-au

SUNETUL MUZICII (ambele 
serii) : rulează la Sala Palatului 
(ora 19).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16,15; 18,45; 21), Melodia (o- 
rele 8,45; 11; 13.30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,15), Arenele Romane (ora 
20,45).

PETRECEREA : rulează la Re
publica (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15). Capitol (orele 8; 10; 12; 
14: 16,15; 18,30; 20,45), Stadionul Di- 
namo (ora 20,30).

ARGOMAN SUPER-DIĂBOLI- 
CUL : rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Festival 
(orele 8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15) Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30), Grădina Doina (ora
20.30) , Grădina Festival (ora 20.30).

CEI CINCI DIN CER : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18; 20.30).

MARELE SEMN ALBASTRU î 
rulează la Victoria (orele 18,45; 21).

URMĂRIREA : rulează la Victo
ria (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15).

SPLENDOARE IN IARBĂ : ru-

leaza la Central (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

FREDD1 ȘI CINȚPCUL PRE- 
ERIEI : rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16;* 18,15; 20,30), Grădi
na Moșilor (ora 20,30).

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

STRĂINII : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Gri vita (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30) Aurora (orele 9;
11,30; 14; 16.30; 19), Grădina Au
rora (ora 20,30).

CAZUL SERGENTULUI GRI- 
ȘA ; rulează la înfrățirea (ora 
15.15).

BĂNUIALA : rulează la înfră
țirea (ora 18,20), Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA s 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Grădina Buzești (ora
20.30) .

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Dacia (orele 8,45; 20.30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Bucegi (orele 
10; 16; 19,15), Floreasca (orele 10; 
15.30: 18; 20,30), Arta (orele 15: 17; 
19).Grădina Arta (ora 20,30), Gră
dina Bucegi (ora 20,30).

AL 8-LEĂ: rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18).

JOC 1KU1.L IN SIKVIUU, 
SECRET : rulează la Grădina 
Unirea (ora 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

AȘTEAPTA PÎNĂ SE întune
ca : rulează la Cotrocenl (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Lira (ora
20.30) .

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18),ASTA SEARA, MĂ DISTREZ î 
(ora 20).

MARILE VACANTE : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20.30),
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20).

STAPIN PE SțTUAȚIE : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Crîngași (orele 
16; 18; 20).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE ; rulează la Vol
ga (orele 16; 18.15; 20,30).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează Ia Viitorul (orele 16; 18; 
20).

SALARIUL GROAZEI: rulează la 
Gloria (orele 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30) , Flamura (orele 11; 16.30;
19.30) , Grădina Tomis (ora 20,30).

VlNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Popular (orele 15.30; 
18) : PENTRU TARA ȘI REGE : 
(ora 20.15).

FAMILIA TOT : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURILE LUI JUAN : ru
lează, la Flacăra (orele 15,30; 18), 
SĂ NU UCIZI O PASĂRE CTN- 
TĂTOARE (ora 20,30).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează Ia Vitan (orele 
15,30; 18).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

TIMP PENTRU A TRĂI : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18).

ÎNGERUL ALBASTRU : rulează 
la Grădina Capitol (orele 20,15; 22).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Grădina Vitan (ora 
20,30). Grădina Rahova (ora 20,15).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Progresul-Parc (ora 20,15).

FANFAN LA TUI.IPE : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
11; 13) ; JUCĂTORUL forele 18,30; 
20,30).

-Shufre
MARȚI, 14 IULIE 1970

Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (La Teatrul de vară ..He
răstrău“) ; PURICELE ÎN URE
CHE — ora 20,30.

MARTI, 14 IULIE 1970

• 18,00 Microavanpremiera 
18,05 Emisiune pentrji 
„Ce vreți să ‘,J’ ’ 
profesionale ? 
toria 
Enescu 
mân. 
Pascal 
criticii 
leriu __ __  _ .
__ publicitate • 19,20 1001 de seri. 
Emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Tea
tru TV : „Rosmerholm“ de H. Ib
sen (premieră TV). în distribuție : 
Victor Rebengiuc, Gheorghe Co- 
zorici, Leopoldina Bălănuță, Olga 
Tudorache, Vasile Nlțulescu, Jean 
Lorin-Florescu. Regia : Ion Cojar
• 22,15 Muzicorama TV : Seara 
cîntecului francez cu Michel Page, 
Michelle Suma, Sophie, Claude 
François, Marie Lafôret, Dalida, 
Sheila, Georges. Moustaky și alții
• 22,50 Telejurnalul de noapte.

...... tineret : 
știți. despre școlile 
• 18.45 File din is- 

culturii românești. George 
în conștiința poporului ro- 
Participă compozitorii 
Bentoiu, Aurel Stroe șl 

Petru Comarnescu și Va- 
Râpeanu • 19,15 Anunțuri

speriat de vreo două ori că 
mg dă la reeducare cit sînt de 
bătrîn, dar eu știarp că nu le 
dă voie legea peste opșpe ani.' 
A venit și unul de Iu cartier, 
de la utece, să mă prelucreze^ 
Mi-a plasat cîteva lozinci sub
tile, că „nu se mai poate să 
stau pe spinarea bătrînilor" și 
alte marafeturi de soiul ăsta.

A trebuit să plec din Bra
șov și una e cmd ești acasă, 
știi vadu, altceva cînd umbli 
prin străini. Da, am o metodă 
care nu dă greș! se mîndri el. 
Fac pe inginerul. Dacă spui că 
ești inginer sau profesor toată 
lumea se dă la o parte și zice 
„Să trăiți

Proaste, în Brașov și aiurea, 
cu carul! Cum aud de inginer 
vor să-mi intre-sub piele, dra
goste, măritiș și alte prostii de 
felu-ăsta. După o săptămînă 
mă topesc. Veniturile depășesc 
net regia! Și uite așa din oraș 
în oraș, din hotel în hotel! 
Acum mă duceam la Mamaia, 
să văd ce „pește" e la mare în 
sezon! Da dacă mă iei în fH~ 
mul matale renunț. Mă fac 
băiat cuminte. Pe onoarea 
mea

Și prinse iar între buze 
paiul lila de citronadă care, 
sub aciditatea mărturisirii, se 
decolorase ca o hîrtie de tur
nesol.

Postura de regizor nu mai 
mă amuza. Dimpotrivă. I-am 
spus lui Ureche să mă caute 
peste două săptămîni la stu
dio și i-am dat adresa unei 
secții de miliție din București. 
Nu mi-a părut rău de ascuți
mea și răutatea farsei. Unor 
țipi ea Ureche nu le poți des
chide ochii decît prin bătaie 
de joc, demonstrîndu-le că 
există și alții mai șmecheri 
decît ei. Dar recapitulînd 
schimbul de vorbe la care unic 
martor fusese paiul lila de ci
tronadă mi-a atras atenția o 
altă fațetă a discuției. Curioa
să, stranie mentalitate de a- 
venturier, fără scrupule la a- 
cest tînăr care s-a născut și a 
crescut intr-o societate a mun
cii, a seriozității și a respec
tului între oameni.

Curioasă și cu atît mai gra
vă cu cît „Dănuț" Ureche

„inginerul“ care n-a muncit 
niciodată are „cdpii“ fidele și 
în alte orașe ale țării. Ani- 
șoara Rotăriță din Sibiu mi 
s-a prezentat personal drept 
profesoară de engleză. Știind 
limba nu mi-a fost deloc difi
cil^ ș-o demasc și atunci mi-a 
mărturisit că, de fapt, nu-i 
decît... ingineră. Am prtns-o 
repede și cu a doua minciună 
și a urmat a doua mărturisire, 
„definitivă" — i-a fost teamă 
că, aflînd că nu muncește ni
căieri, că nu are nici un căpă- 
tîi —o s-o disprețuiesc, „n-o 
să-t mai fac curte" ! Tot la 
„împăratul Romanilor", în Si
biu, l-am cunoscut pe Domițian 
Pop, bărbat voinic și frumos, 
eu mîini nemuncite, îmbrăcat 
fin, cu danteluțe „ca la cu
coane“ — cum zicea cu scîrbă 
vădită un trecător. M-a abor
dat profesional, . dîndu-se 
drept actor la teatrul din lo
calitate, ca apoi, aflînd că sînt 
inginer venit în deplasare la 
Sibiu și că „sigur“ nu sînt de 
la miliție să îmi propună un 
tirg obscen și oribil: „Am 
două amice bune. Una se plic
tisește. N-ai vrea să petrecem 
seara împreună ?“ ! ? ! „Desi
gur, ai plăti tu consumația, 
trebuie să ieșim oricum la o 
grădină". Și așa mai departe.

Cți ani are Pop ? 27! Cîți 
ani are Anișoara ? 21! Nu cu 
multe zile în urmă ziarele re
latau pe pagini întregi despre 
entuziasmul ardent cu care 
tînăra generație s-a înscris pe 
frontul reconstrucției. Coti
dian, noi, lucrătorii din presă, 
sîntem solicitați de știri des
pre succesele tinerilor în pro
ducție, în învățămînt, în 
viață.

Pe acest fond dinamic, con
structiv, apar cu atît mai per
nicioase petele de umbră a- 
runcate de indivizi ca D. U., 
x4. R., D. P. O țară întreagă e 
angrenată într-un uriaș efort 
constructiv, într-un profund 
proces de autodepășire iar ei, 
cele cîteva lichele a căror 
existență și-a pierdut sensul 
desfid aceste eforturi, se sus
trag muncii și sănătății morale 
întîrziind cu privirile goale și 
cu discuțiile lor lubrice în 
jurul cîte unui pai colorat de 
citronadă.

Măsurile luate pe linie de 
stat împotriva elementelor 
parazitare, creșterea combati
vității organizațiilor de tine
ret, disprețul cu care toți oa
menii de treabă privesc aces
te buruieni rămase cine știe 
cum în viața noastră sînt tot 
atîtea garanții că prezența 
„rozătorilor de paie de citro
nadă“ va fi pe zi ce trece mai 
puțină, mai efehteră.
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MAMAIA’70

PUNCT,
M ărunt de statură, veș

nic cu o servietă 
studențească sub

braț, cu o pnvtre de un 
albastru sever, Nicky este
pentru cei mai mulți din
tre noi — și recunosc a- 
cest lucru cu mîndrie și nu 
cu modestie — unul din
tre principalele momente 
de autocontrol. 11 căutăm

• CRONICI • CRONICI • CRONICI

Șl DE CAPĂT ?
și îl consultăm în probleme 
aparent simple și clare (un 
autor de renume, un 
spectacol de succes) sau, 
în momentul în care, ah, 
ni se întind în fața ochilor 
tristele teritorii albe ale

„Deci, școli, tendințe, curen
te, tehnici, dar înainte de toate, 
idei, idei, idei“... Fraza aceasta, 
în diferite variante, a revenit în 
toate comentariile pe marginea 
celui de-al treilea festival inter
național de animație, desfășurat 
la Mamaia la sfîrșitul lunii tre
cute. Pe foarte bună dreptate. 
Pentru că, efectiv, acesta a 
fost principalul rezultat al com
petiției de prestigiu, organizată 
pentru a treia oară în țara noas
tră : demonstrația că filmul de 
animație este, azi, un excelent 
mijloc de vehiculat idei. Stăm 
adesea la cinematograf ore în 
șir, și la sfîrșitul unor pelicule 
lungi și plicticoase, constatăm 
că realizatorii n-au avut, practic, 
nimic de spus. Vedem, pe de 
altă parte, ci te un filmuleț de 
animație, desfășurat pe parcursul 
a numai cîteva zeci de secunde, 
și simțim cu bucurie că ne-a fost 
oferit, de fapt, un „concentrat 
de idei“. Un Singur film, de pil
dă, excelentul scurt-metraj me
taforic Trec zilele, al iugoslavu
lui Nedeljko Dragic, cuprinde 
mai multe și mai pertinente re
flecții asupra relației omului cu 
societatea, cu lumea înconjură
toare, decît zeci (aș zice chiar 
sute, mii) de lung-metraje din 
categoria acelora fabricate în 
serie, după rețetele verificate ale 
succesului facil. Și asemeni aces
tui subtil și atît de original film 
(absent din palmares doar pentru 
că nu este de producție tocmai 
recentă), am văzut Ia Mamaia 
multe alte filme dc interes ma
jor, datorat îndeosebi concentra
ției mari de idei pe metru de 
peliculă.

O P W I I

CĂLIN CÄLIMAN

Tinerii pot da 
tinerețe 
clubului !

(Urmare din pag. I)

altele și de diplomele primite, 
ultima fiind din anul 1968. De 
atunci ? Nimic. Ca o simplă 
coincidență vom aminti că exact 
în februarie 1968 a fost dată în 
folosință impozanta clădire a 
clubului despre care dăm cîte
va date : la valoarea ei de 
950 000 lei, se adaugă un inven
tar (mobilier, covoare, tablouri 
etc.) de 150 000 lei și valoarea de 
67 000 lei în care sînt incluse : 
aparate muzicale, stație de am
plificare, televizor, costume na
ționale pentru 8 perechi de dan
satori. o popicărie. Clubul este 
dotat și cu o bibliotecă cu 1 600 
de volume valorînd 12 000 lei.

Tovarășul Mircea Grigoraș, di
rectorul clubului, ne dă posibi
litatea să vedem și un program 
al activității culturale desfășura
te în luna aprilie. Transcriem cu 
fidelitate :

Luni : Vizionare la televizor ; 
19,30—21 program la blibliotecă. 
Marți : Vizionare la televizor ; 
19,30—21 activitate în sala de 
jocuri ; program la bibliotecă. 
Miercuri : Vizionare la televizor; 
19,30—21 program la bibliotecă“ 
étc. ; fără nici o modificare în 
tot cursul lunii. Comentarea pe- 
nuriei de activități ni se pare 
inutilă. Tovarășul Ștefan Frideî. 
secretarul Comitetului sindical 
al fabricii, ne spunea cu triste
țe : „Formația de dansuri pre
miată la faza pe țară a celui 
de-al VII-lea concurs al forma
țiilor artistice făcea repetițiile 
într-o baracă. Acum, cînd avem 
un asemenea club, nu are cine 
să facă repetiții in sălile spe
cial construite...“.

Mircea Grigoraș ne spunea el 
însuși, nemulțumit de inconsis
tentul program de la club : „Ti
nerii sint cei care trebuie să facă 
„să trăiască“ clubul. Cind eram 
ca ei. în sat aveam un taraf, o 
echipă de teatru, o echipă de 
dansatori... Acum avem cabine 
pentru actori, săli mai mari și 
mai mici de repetiții, o sală de 
spectacole cu sute de locuri, 
dar...“. în locul punctelor de 
suspensie vom cita noi din pro
gramul de activități : ..Locul de 
desfășurare al acțiunilor : (mai 
sus menționate, nota noastră) în 
holul clubului, la bibliotecă“.

Restul clădirii se odihnește 
după cei cîțiva ani cit au dur-' 
lucrările construcției. într-adr 
văr, se face simțită și lipsa unui 
cadru calificat capabil să învio
reze și să coordoneze activita
tea culturală, dar este sensibilă 
și lipsa de inițiativă a organiza
ției U.T.C. din fabrică, din sat, 
în această direcție, evident fiind 
că prezenta edificiului cultural 
nu sunlinește lipsa acțiunilor 
culturale.

Se pare că dintr-o comodă în
țelegere a apartenenței acestor 
instituții a fost păgubită activi
tatea culturală ; practic, păgubiți 
sînt oamenii, fie ei tineri sau 
virstnici., și acest fapt e cu atît 
triai inadmisibil cu cit există o 
bază materială corespunzătoare 
unei vaste activități.

Au fost menționate (atît în 
palmares, cît și în comentariile 
critice, apărute în întreaga presă 
și în ziarul de față) numeroase 
titluri de filme care s-au impus 
tocmai prin substanța lor densă. 
Nu ne îngăduim luxul de a 
„demonstra“, cu ajutorul fiecă
rui scurt-metraj amintit, primatul 
ideii în Festival. Pentru cei care 
n-au văzut filmele, un singur 
exemplu (și alegem, oarecum la 
întîmplare, Ospățul) credem că 
poate fi revelator. Iată, în două 
cuvinte, subiectul acestui film 
foarte spiritual, dar cu implica
ții grave : un lup se strecoară 
într-o stînă; ciobanii apără cu 
strășnicie oile și reușesc să ră
pună fiara ; de bucurie ei fac 
un ospăț grozav, punînd în fri
gare toate oile salvate cu atîta 
trudă. Fără alte comentarii.

Palmaresul a pus cu premedi
tare accent pe filmele bogate în 
conținut și substanță. Juriului —• 
unui juriu ferm hotărît (inițial) 
să limiteze la minimum premiile 
acordate, pentru a feri festivalul 
de inflație — nu i-a 'fost ușoară 
misiunea. Sigur, hotărîrile luate 
sînt oricînd discutabile și palma
resul fiecărui specialist, fiecărui 
comentator, va diferi de cel ofi
cial cel puțin la cîteva din veri
gile de aur și argint ale „lan
țului“ de pelicani. Este firesc să 
fie așa. Importantă mi se pare, 
însă, dincolo de orice rezerve, 
dominanta festivalului : orienta
rea comună — a realizatorilor, 
a juriului, a criticii — spre fil
mul de idei. Cred că tocmai 
acest element recomandă a treia 
ediție a festivalului de la Ma
maia drept un moment notabil 
în istoria festivalurilor de gen 
și — de ce nu ? — în istoria 
animației mondiale. Fiind, îm
preună cu pandantul său din anii 
impari, Annecy-ul, singurul festi
val din lume specializat exclusiv 
în filme de animație, Mamaia 
are răspunderi, îndeosebi pro
fesionale, de maximă însemnă
tate.

Un oapitol aparte (care meri
tă o discuție aparte) este acela 
al filmelor pentru copii, și poate 
că n-ar strica pe viitor ca festi
valul de la Mamaia să cuprindă 
o secțiune, specială, cu premii

speciale, destinată filmelor pen
tru copii. Aceasta, pentru a se 
evita caracterul oarecum etero
gen al competiției.

Ce ar fi de remarcat în legă
tură cu participarea româ
nească ? Neîndoios, faptul că 
selecția acestui an a fost sub 
nivelul posibilităților reale ale 
studioului și ale celor mai mulți 
dintre realizatori. Este drept: 
filme românești slabe s-ar pu
tea spune că n-au existat (Ca
lomnierea calomniei e un film 
nereușit, dar să nu neglijăm 
faptul că ingeniosul Bob Căli- 
nescu a ratat o idee frumoasă). 
Au fost în schimb multe filme 
mediocre. De un descriptivism 
excesiv (Pe-un picior de plai), 
fără vibrația unei autentice fan
tezii (Pe un perete), cu istorioare 
simpliste (Bună dimineața, po
veste), cu semnificații incerte 
(Altă Scufiță Roșie) sau cu in
trigi banale (Grădina)... Doar 
cîțiva realizatori, Virgil Mocanu 
(Defect), Olimp Vărășteanu (pre
zent în afară de concurs cu 
Insula) și, îndeosebi, Gelu Mu- 
reșan (Gardul) au trecut pe lingă 
niște filme bune sau chiar foaite 
bune. Acest din urmă film avea 
toate șansele să reprezinte ceva 
în festival, pentru că avea real
mente ceva de spus, dacă îndeo
sebi în prima sa parte regizorul 
renunța la digresiuni și dacă 
desenul ar fi avut mai multă vi
goare. Prezent în palmares, în 
pădurea lui Ion (de Adrian Pe- 
tringenaru), inspirat de o po
veste populară și pornind de la 
motivele unor foarte frumoase 
icoane pe sticlă, este — dintre 
toate filmele românești — sin
gurul „închegat“, capabil să tre
zească oarecare interes, atît prin 
semnificațiile de conținut, cît și 
prin forma de expresie. Cum 
spuneam, nici celelalte filme ro
mânești nu sînt lipsite de cali
tăți (să amintim doar plastica din 
Fascinație, în care recunoaștem 
„mina" lui Sabin Bălașa, să a- 
mintim desenul Getei Brătescu 
sau grația Tatianei Apahideanu). 
Dar filmele sînt făcute, și nu 
născute. O analiză aprofundată 
ar putea demonstra aceasta, de
taliat, de la caz la caz. Oricum, 
experiența acestor filme nu tre
buie ștearsă cu buretele, chiar 
dacă prezența țării noastre a fost 
palidă în festival. Sîntem împo
triva formulei „punct, și de la 
capăt...“, care mai stăruie în 
obișnuința multora. Să privim 
participarea României la festival 
ca o „experiență deschisă“, din 
care cu toții — realizatori, cri
tici, spectatori — putem trage 
prețioase învățăminte.

lecturilor noastre. Și sîn
tem evident contraziși. 
Nicky rostește o frîn- 
tură de frază, de regu
lă incoerentă, căci, bine
înțeles, prea profund în 
gîndire fiind, nu are „con
versație“. S-ar părea că 
prin ceea ce susține con
trazice evidența, fapt care 
te îndeamnă să fii cuprins 
de o ușoară iritare. Și în 
fața acestei enervări pri
virea albastră a lui Wolcz

Nicolae
Wolcz

devine blîndă. Printre pa
radoxuri poticnite în cu
vinte, descoperi încetul cu 
încetul că adevărul des
pre lucruri și oameni este 
împărțit în trepte și esen
țe, că adeseori ceea ce 
pare nu este, că ceea ce 
este, nu pare. Și nttimen- 
tul de iritare odată depă
șit, vei afla despre bunul 
Nicolae că umblă prin 
lume cu servieta sub braț 
și cu șapte soluții noi pen
tru Shakespeare în minte, 
că își caută sală pentru un 
nou spectacol de panto- 
mimă, că a descoperit re
prezentarea plastică a fie
cărui vers din Tagore.

Surprinzător și inedit în 
Nocturnul de la Țăndări
că, bogat în nuanțe ca un 
împărat asiatic în aur în 
Leonce și Lena, absolut în 
raport cu sine însuși în 
încercarea Phoedros după 
Dialogurile lui Plafon ! Și 
modest fără limite. Dacă 
ți se întîmplă vreodată să 
te surprinzi pradă acelui 
penibil sentiment care se 
numește „suficiență“ cau- 
tă-l pe Nicolae Wolcz ! El, 
atît de sever în aparență, 
atît de plin de bunăvoință 
și de umor în fapt, este un 
Artist; el nu știe ce în
seamnă comoditatea ; el nu 
știe ce înseamnă liniștea și 
mulțumirea de sine.

MONICA SĂVULESCU

PLASTICĂ; 
tll •

Nu intenționez să scriu o 
cronică propriu-zisă. Ci 
pur și simplu cîteva con

statări pe marginea unor debu
turi, care, justificat rețin atenția. 
Aceste constatări nu-și propun 
nici să definească expres origi
nalitatea autorilor ori limitele 
„universului“ lor artistic. în a- 
celași sens mi se pare mai utilă 
și mai interesantă accentuarea e- 
xactă a acestor eforturi incipien
te, relevarea „insolubilităților“ 
mai mult din perspectiva proble
maticii abordate și mai puțin din 
aceea a meșteșugului artistic care, 
evident, se poate desăvîrși în 
timp. Spun toate acestea pen
tru că „insolubilitățile“ aces
tor debutanți mi se par tot 
atîtea enunțuri conștient afirma
te ale unor intenții majore numai 
momentan (și aparent) divergen
te, semnele unei gîndiri ale unor 
raționamente plastice prin care 
aceștia împacă, atît cît poate 
împăca acum, o anumită structu
ră cu rigorile și exigențele artei 
plastice în contemporaneitate. 
Doru Rotaru, de pildă, acționea
ză prudent între limitele picturii 
monumentale, în special fresca, 
și cele ale picturii de șevalet. 
Viziunea fantastică, de vis, pen
dulează atent între o proiecție 
simbolică a realității și un deco- 
rativism, care, acționînd contrar, 
tinde să transforme totul în mo
tiv. Același fapt se poate obser
va ■ și în accentul folcloric al vi-

DEBUTURI)
ziunii, accent cultivat în căutările 
sale, ca un gir al unei scări de 
valori morale. La o analiză suma
ră Liviu Gheorghe, un alt expo
zant, pare că subscrie deliberat 
condiției șevaletului. îl preocupă 
„clasice“ probleme de lumină, e- 
vident cu semnificații afective, 
cultivate ca un echivalent al u- 
nor stări brice. El analizează lu
mina în sine și nu în raport de 
obiecte, de volume, ceea ce-1 o- 
bligă s-o materializeze într-o ar
hitectură fermă și statică. Ne 
aflăm în fața unei „metalizări, a 
unei mineralizări a atmosferei, a 
aerului“ cum ar spune George 
Călinescu. Dar dincolo de toate 
acestea, de „cumințea“ clasicita
te a unei asemenea atitudini, tî- 
nărul artist își deschide cu abi
litate o poartă către o altă ipos
tază luminîndu-ne o lume de 
structuri perfect și logic organi
zate, sugerînd ritmuri citadine, 
industriale pe care le sensibilizea
ză, cărora le dă înțelesuri afecti
ve. Tiberiu 7,elea pare din punc
tul de vedere amintit, mai in
transigent. în lucrările sale intră 
o notă de categoric, un soi de 
obsesie a stilului, poate dintr-un 
complex ușor de înțeles. Pe fun- 
daluri neutre, liniștite, ca un fel 
de suport, organizează prin con
trast compoziții fragile, filiforme, 
amenințate perpetuu de dezinte
grare. Toate structurile sînt un 
soi de „castele pe nisipuri“, ca să 
folosim titlul unei lucrări. Să ob
servăm însă că sensul univoc al 
viziunii răpește ceva din bogăția 
de sugestii a unei opere, din a- 
dîncimea ei, din puterea ei de 
convingere. Gheorghe Rizoiu, care 
completează grupul, prezintă o

ceramică diversă care dezvăluie 
mai mult afinități pe „linie pe
dagogică“ cu artiști prestigioși, 
care i-au fost profesori, decît una 
izvorîtă dintr-o evoluție proprie. 
Pentru că nu depășește stadiul 
unei profesionalizări, e drept so
lidă, nu vom insista asupra lucră
rilor sale. Ele sînt realizate cu 
gust, cu probitate de meșteșug, 
dar n-a afirmat și se pare că nici 
nu și-a propus să afirme, în acest 
stadiu, ceva prin ele. Vom ză
bovi în schimb asupra unui de
but deosebit: Eugen Tăutu. Pic
tura lui manifestă un decorati- 
vism acuzat, puțin obositor, prin 
cultivarea excesivă a „poantei“, a 
„găselniței“ (un fel de scriitură 
alfabetică extrem-orientală, de 
unde și caracterul precumpăni
tor grafic al acestei picturi), de- 
corativism în care amestecă su
gestii din cele mai diverse, nu 
conform unor deziderate progra
matice, ci unor impulsuri de mo
ment, cu un gust pronunțat pen
tru literatură (pentru poematic) 
care te face uneori să pierzi din 
vedere tocmai plasticitatea pro- 
priu-zisă a formei. Dar aci stă și 
interesul deosebit pe care-1 sus
cită pictura sa, deoarece cu mij
loace obișnuite creează o lume fa
buloasă în care orientalismul nu 
e o formă de evaziune geografi
că, ci o stare de spirit, o medi
tație a inteligenței, desfăcută de 
anecdotic.

C. R. CONSTANTINESCU
• Expoziția de grup: Doru Rota

ru, Liviu Gheorghe, Tiberiu Ze- 
lea, Gheorghe Rizoiu. deschisă la 
sala Kalinderu,' str. dr. Sion nr. 2 
— Expoziția de pictură : Eugen 
Tăutu, Muzeul de Istorie al Parti
dului, Șoseaua Kiseleff nr. 2.
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adevăruri celebre „Omul e mă
sura lucrurilor“ (Protagoras), 
„Prefer un om fără cunoștințe 
literare decit cunoștințe literare 
fără om“ (Petrarca), „Studiul 
propriu omenirii e omul“ (Ale- 
xander Pope), „în scrierile unui 
om e sufletul său nud“ (Samuel 
Johnson), „Orice om e un volum, 
cu condiția să știi să-l citești" 
(William Ellery Channing), „O- 
mul care scrie, despre sine însuși 
și despre epoca sa, e singurul 
om care scrie despre toți oamenii 
și despre toate epocile“ (George 
Bernard Shaw). Se mai pot adău
ga o mulțime de alte vorbe ilus
tre, dar nu e nevoie să devii 
plicticos de erudit ca să-ți dai 
seama că artiștii durabili n-au 
desconsiderat nici arta, nici o- 
mul, cu atît mai puțin omul din 
unghiul artei, deși asemenea febre 
de creștere, cu aspect nihilist nu 
sînt proprii numai secolului nos
tru. Conștiința artistică a fost 
întodeauna completă, și în ea au 
încăput atît adevărurile cît și a- 
nomaliile.

Ni se va spune că vulgarizăm 
dacă vom aminti vulpea și stru
gurii din fabulă. Ceea ce e greu 
de atins devine ușor ținta critici
lor, negațiilor, respingerilor. însă, 
psihologic vorbind, artistul care

refuză omul ca sursă de inspira
ție nu e prea departe de vulpea 
care spune că strugurii sînt acri. 
Ba chiar e vorba de ceva mai 
mult : ca să zicem așa, strugurii 
nu sînt esențiali vulpii, în timp 
ce omul e esențial artei.

Lăsînd gluma la o parte, pu
tem conveni că omul e un su
biect dintre cele mai dificile. Cel

scriitorii care au descifrat com
plet omul. Ceilalți, în ordinea 
descrescîndă a dotării lor, se ser
vesc de scheme și rețete, eficien
te și convingătoare pînă la un 
punct, acela al convenției cu ci
titorul, a acceptării fără verifica
re în cadrele unei anecdote epi
ce. Coborînd tot mai jos pe a- 
ceastă scară, putem ajunge la ar-

CARTEA ÎN CARE
NE REGĂSIM

mai dificil, de fapt. Omul e 
greu de cunoscut, greu de înțe
les, și mai greu de cuprins și 
de reprodus, pentru că ameste
cul lui de unic și tipic se tra
duce în date dintre cele mai 
neașteptate, în resorturi deosebit 
de subtile. Reprezentarea omu
lui e cea mai dificilă sarcină a 
artei, și ca misiune numărul unu 
a realismului (a adevăratului 
realism, curajos și responsabil), 
ea nu a fost realizată în mod 
profund și durabil, cum era și 
normal, decît de artiștii mari. La 
urma urmei, sînt în minoritate

tiștii care refuză omul cu totul, 
unii principial (deși aceștia nu 
sînt cei mai mulți, iar un ase
menea refuz principial nu poate fi 
decît o asumare și o implicare), 
alții, cei mai mulți, pentru că 
pur și simplu nu pot să concea
pă omul, necum să-l reconstru
iască, deoarece „creația obiecti
vă“ (savantă sau mecanică), le e 
definitiv închisă. Nota bene : 
procedee clasice, cum ar fi per
sonificarea și metafora, vizează 
tot reproducerea omului, și con
cluzia nu trebuie trasă pripit, 
după natura materialelor pe care

Stagiunea muzicală s-a termi
nat. In cele două luni care ne 
mai despart de cea de a ducea 
ediție a Festivalului Internațio
nal „George Enescu“, alături de 
emisiunile Radioului și Televi
ziunii, discul a rămas unicul pri
lej de a „rămîne“ in preajma 
marii muzici.

Intîmplarea face ca acest sfîr- 
șit de stagiune să coincidă cu 
apariția unora dintre cele mai in
teresante imprimări pe care le-a 
difuzat în ultimul timp Casa de 
discuri „Electrecord“, înregistrări 
dedicate atît creației contempo
rane românești cît și unora dintre 
cele mai recente și reprezenta
tive versiuni interpretative reali
zate de formațiile și instrumentiș
tii noștri. Ne propunem tocmai de 
aceea ca în aceste săptămânale 
însemnări să menționăm de astă- 
dată cîteva dintre aceste noi im
primări.

Sub titlul „Pagini din opere ro
mânești“ un disc reușește să pre
zinte iubitorilor ' teatrului liric ți
nem dintre cele mai caracteristice 
pagini dedicate de compozitorii 
noștri operei. Cîteva „momente" 
din operele „Petra“ de G. Ștephă- 
nescu, „Năpasta“ de Sabin Dră- 
goi, „Marin Pescarul“ de Marțian 
Negrea, „Pădurea vulturilor" de 
Tudor Jarda, „Trandafirii Dofta- 
nei“ de Norbert Petri, „Ion Vodă 
cel Cumplit" și „Răscoala" de Gh. 
Dumitrescu, oferă (alături de mai 
vechea înregistrare integrală a 
Ocdipului enescian), un tablou al 
eforturilor depuse în ultimul veac 
pentru crearea unei școli romă-

nești de operă, preocupările com
pozitorilor noștri pentru o largă 
diversificare tematică, pentru fo
losirea unui limbaj pregnant, cu 
rădăcini adinei în melodica popu
lară românească.

Valorile cuprinse pe această în
registrare ne fac să ne gîndim, 
pe bună dreptate, la acele zile în 
care discografia românească se va 
putea mîndri cu imprimarea in
tegrală a unor opere de mare 
semnificație în istoria literaturii 
lirice naționale, din care discul de 
față nu ne oferă decît „momente" 
disparate.

Un disc de o valoare cu totul 
unică însumează trei dintre ma
rile reușite ale literaturii corale 
românești din ultimii ani : „Scene 
nocturne“ de Anatol Vieru, „Ri
tual pentru setea pămîntului“ de 
Miriam Marbe“ și „Aforisme“ de 
Ștefan Niculescu, lucrări care în 
interpretarea corului „Madrigal" 
dirijat de Marin Constantin, au 
făcut cunoscute întregii lumi stră
daniile școlii muzicale contempo
rane românești spre continuarea 
marilor tradiții ale culturii corale 
naționale.

Înregistrarea stereofonică rea
lizată de Corul „Madrigal“ sub 
conducerea dirijorului Marin Con
stantin ne restituie întreg farme
cul interpretărilor acestei forma
ții, culoarea vocală cu totul uni
că, neobișnuita omogenizare, in
finita gamă de nuanțe.

Discul St. ECE 0414 ne pro
pune audiția a doua, dintre lucră
rile lui Ludovic Feldman, „Varia- 
țiunile simfonice“ și „Cinci poe-

me' pe versuri de Mariana Dumi
trescu“, piese definitorii pentru 
vitalitatea, admirabila știință com
ponistică, rafinamentul creatoru
lui.

Din suita de înregistrări dedi
cate unor interpreți de talent ne 
permitem să cităm discul cuprin- 
zînd două dintre simfoniile lui 
Haydn în interpretarea Filarmo
nicii din Cluj, discul închinat 
unei reputate formații vestger- 
mane „Nord deutscherRundfunk“ 
care ne oferă cinci concerte pen
tru trompetă și orchestră (sem
nate de Vivaldi, Telemann, Pur
ceii, Bach și Leopold Mozart) — 
precum și „Imperialul“ lui Beet
hoven în noua versiune a lui 
Radu Lupu, pianistul socotit în 
prezent, pe întregul glob, drept 
unul dintre cei mai desăvîrșiți 
maeștri ai claviaturii.

In sfârșit, o veste îmbucură
toare pentru toți tinerii care 
doresc să-și însușească prin in
termediul discului elementele u- 
nei sistematice culturi muzicale. 
In librării poate fi găsit cel de 
al doilea disc în care prof. Zeno 
Vancea își propune să creioneze 
„O istorie a muzicii universale 
în exemple“. Noul disc, cu o 
bogată paletă de exemplificări 
din creația italiană, germană, 
engleză, spaniolă, cehă, poloneză, 
rusă și românească se ocupă de 
evoluția creației vocale și instru
mentală in secolele 16 și 17.

IOSIF SA VA

de bune intenții, Tel acanța 
este amenințată doar de ipiritul 
prea accentuat de imp vizație 
al redactorilor săi, ca și f „aran
jamentele“ mimate cu < «doare 
în transmisie („nu vă de mjăm ? 
nu“). Pînă la urmă însă impro
vizată sau nu, poate haotică 
Televacanța este bineveLtă.

★

Un fel de emisiune pentru ti
neret, mai bine zis un sondaj de 
opinie, a fost intitulată Erare 
humanum est ? Subliniem în pri
mul rînd participarea la emisiune 
a academicianului Grigore Moi- 
sil, sărbătoare rară de inteligență 
și de haz. Din păcate savantul 
nu a avut în Cătălin Dodu un 
preopinent, silit fiind mai mult 
să monologheze. De aici s-a creat 
impresia unui recital Moîsil, im
presie excelentă de altfel, dar 
neavenită în contextul emisiunii, 
departe în intenție de a fi fost 
un „prim-plan“. în altă ordine 
de idei, repetăm, nu înțelegem 
ce înseamnă emisiune pentru ti
neret. Sînt emisiuni care nu sînt 
pentru ? Și dacă sînt, de ce să 
nu le subintitulăm : pentru pen
sionari, pentru telefoniste între 
două vîrste, ș.a.m.d... Acest pen
tru stîrnește confuzii și mulți ne
tineri au pierdut fericitul prilej de 
a-1 asculta și vedea pe acad. Gri
gore Moisil vineri numai din pri
cina acestui pentru. Mai ales că 
sondajul a fost făcut în majori
tate cu vîrstnici, cel mai vîrstnic 
fiind desigur Cătălin Dodu, prin 
prețiozitatea exprimării și rigidi
tatea întrebărilor. Și atunci ? 
Cine greșește ?

*
I

Ritmuri folclorice

Foto : FLORIAN ROȘOGA 1

le folosește autorul în chestiune; 
foarte mulți autori resping însă 
omul fără să se îndepărteze de 
el în mod aparent — opera lor 
conține personaje, nume, descri
eri fizice etc. — însă de fapt nu 
avem de-a face cu oameni ci cu 
fantoșe, ori, mai rău, cu obiecte.

Totul depinde, după noi, de u- 
manitatea creatorului și de con
cepția care o pune în valoare, în 
ce ne privește fiind clar că ma
terialismul istoric oferă o pers
pectivă profund viabilă în pla
nul artei. în acest sens, mo
ralitatea scriitoricească e o 
condiție sine qua non. Cu 
cît participi mai intens și 
mai sincer la ceea ce te încon
joară — la realitățile timpului 
tău și ale patriei tale — cu cît 
reacționezi mai moral și mai ne
echivoc, cu atît opera se uma
nizează mai definitiv, și capătă 
acea perenitate a marilor senti
mente și marilor atitudini.

Omul nu caută cărți în care 
nu se regăsește, indiferent de 
sentimentele ce i le provoacă a- 
ceastă întîlnire cu sine. Dar dacă 
arta e o proiecție umană, atunci 
literatura nu poate fi gîndită în 
afara omului. Omul e totul, fără 
el lipsește totul. Cine a citit vreo
dată, cu profit și plăcere, o car
te despre nimic ?

Duminică seara a cîntat puțin, 
dar bine, Mihaela Mihai. La fel 
de melancolică, însă cu ceva mai 
multă „interiorizare“, aproape de 
a-și fi conturat un stil aparte, 
Mihaela Mihai însă nu prea știe 
să danseze cu aparatul. Parcă 
acesta din urmă ar călca-o pe 
picioare, ceea ce este greu de 
crezut, dar nu imposibil. Ori
cum, ne bucură progresul aces
tei Ofelii în bluză și pantalon 
duminică.

POȘTA 
TELESPECTATORULUI

Parasca Adam — Rădăuți. Vă 
răspundem : pe cel ce-1 iubiți 
atîta îl cheamă chiar așa : Cris
tian Țopescu și nu C. Sopescu. 
Vedeți doar că nu sînt eu de 
vină, chiar dacă d-voastră cre
deți că l-am numit Țopescu în 
bătaie de joc. în nici un caz nu-l 
cheamă Sopescu, pe cuvîntul 
meu. Mia Iliescu — Ploiești. Nu 
sînt redactor sportiv, sînt mai 
bine plătit decît C. Țopescu și 
am mai multe perspective de 
deplasări. Veninos sînt și n-am 
de gînd să fiu „băiat de treabă“ 
cînd vrei dumneata.

Bogdan Burileanu — Bucu
rești. Nu mai fiți disperat. 
Cristian, cum îi spui d-ta, nu s-a 
hotărît să se retragă. Vă va mai 
aduce în casă tumultul... în caz 
extrem căutați-1 și căzînd în ge
nunchi, cu lacrimi fierbinți ru- 
gați-1... ce vreți 1



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARȚI 14 IULIE 1970

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ Primire la C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Centrală și președinte al gu
vernului.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin. Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu, Ja- 
nos Fazekaș, Manea Mănesou,

Stimate domnule președinte, 
Stimați oaspeți,

îmi este deosebit de plăcut 
să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor colaboratorilor cate 
vă însoțesc în această vizită, 
un cordial salut prietenesc in 
numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului și al în
tregului popor român ; doresc, 
de asemenea, să dau expresie 
sentimentelor de înaltă ospi
talitate, de prețuire și stimă 
cu care toți cetățenii patriei 
noastre vă întîmpină pe pa- 
mîncul României socialiste.

Țările noastre sint situate 
în zone geografice diferite, 
aflate la multe mii de kilo
metri depărtare una de alta; 
totuși, faptul că ambele po
poare luptă pentru afirmarea 
nobilelor idealuri ale libertă
ții și dreptății, ale păcii șl 
progresului face ca ele sa se 
simtă aproape, să-și nutreas
că, reciproc, sentimente trai
nice de prietenie. Manifestă
rile pline de cordialitate și 
primirea caldă pe care v-o 
face, pretutindeni, populația 
României constituie o vie 
ilustrare a acestor sentimente, 
o expresie a dorinței de a 
dezvolta prietenia și colabo
rarea dintre țările noastre m 
interesul ambelor popoare, ai 
cauzei generală a păcii și m* 
țelegerii internaționale.

Se știe, domnule președin
te, că terenul pe care se dez
voltă și înflorește orice prie
tenie îl constituie, înainte de 
toate, buna cunoaștere reci
procă. Avem convingerea că 
vizita dumneavoastră va servi 
pe deplin acestui scop ; in 
răstimpul scurt de cind vă 
aflați în țara noastră, ați avut 
posibilitatea să vizitați unele 
obiective economice și sociale, 
să vă întîlniți cu numeroși lo
cuitori, să veniti în contact 
nemijlocit cu activitatea des« 
fășurată de poporul român 
pentru dezvoltarea multilate
rală a țării și ridicarea nive
lului său de viață și civiliza
ție. Tot ceea ce facem, tot 
ceea ce construim în țara 
noastră prin munca plină de 
«bn»iație a întregului popor 
are drept unic țel făurirea 
bunăstării și fericirii omului, 
căruia societatea noastră 11 
deschide largi posibilități de 
a-și afirma personalitatea, de 
a duce o viață liberă și 
demnă.

Muncind pentru asigurarea 
progresului și prosperitatea 
patriei sale, poporul român 
este profund animat de do
rința de a trăi în deplină în
țelegere și de a colabora cu 
toate popoarele lumii, de a 
conlucra larg pe arena in
ternațională la înfăptuirea 
dezideratelor de pace și pro
gres ale omenirii. In deplin 
consens cu aceste profunde 
aspirații și năzuințe ale po
porului, România dezvoltă 
prietenia și cooperarea cu ță
rile socialiste, promovează in 
mod susținut relații politico- 
diplomatice și de colaborare 
economică, tehnico-ștnnțifl- 
că, culturală cu toate țările, 
fără deosebire de orinduire 
socială, participă activ, la 
schimbul mondial de valori.

Țara noastră militează activ 
pentru dezvoltarea în viața 
internațională a unor rapor
turi întemeiate pe fundamen
tul trainic al respectării iny 
dependenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc. Ne bucură, stimate 
domnule președinte, că și Re
publica Africa Centrala po
porul țării dumneavoastră, 
care a desfășurat o luptă în
delungată și plină _ de sacrifi
cii pentru dobîndirea inde
pendenței naționale, a drep
tului de a-și făuri o viață li- 
beră — acționează susținut 
pentru afirmarea acestor 
princiDÎi care au o impoitan- 
ță esențială pentru înaintarea 
omenirii pe calea păcii și a 
progresului.

întemeiate pe stimă și res
pect reciproc, pe egalitate in 
drepturi și avantaj mutual, re
lațiile dintre România și Re
publica Africa Centrală — deși 
sint de dată destul de recentă 
— promit, în ciuda distanțelor 
geografice care ne separă, o 
evoluție fructuoasă pentru am
bele țări și popoare. îmi ex
prim convingerea că pe 
parcursul vizitei dumneavoas
tră în România se vor reliefa 
noi posibilități de lărgire și 
diversificare a relațiilor bila
terale, de întărire a prieteniei 
și colaborării dintre popoarele 
și țările noastre.

Stimate domnule președinte, 
Dumneavoastră veniți de pe 

un continent în care au loc 
profunde prefaceri înnoitoare, 
unde, în special în ultimele 
două decenii, pe ruinele foste
lor imperii coloniale, și-au tă

Dumitru Popa. Gheorghe Stoi
ca. Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, 
ai Consiliului de Miniștri,

Toastul președintelui Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu Jean Bedel Bokassa
cut apariția zeci și zeci de sta
te noi, independente.

România este solidară cu 
lupta de eliberare națională a 
popoarelor, urmărește cu sim
patie și sprijină eforturile ti
nerelor state din Africa, Asia 
și de pe alte continente pentru 
apărarea și întărirea indepen
denței lor naționale, pentru 
dezvoltare economică și socia
lă de sine stătătoare. Am con
damnat și condamnăm în mo
dul cel mai hotărît politica de 
forță, colonialismul și neocolo- 
nialismul, tendințele de do
minație ale unei țări asupra 
alteia, de jefuire a avuțiilor 
naționale ale altor popoare, 
politica de apartheid și discri
minările rasiale, pentru că 
toate acestea împiedică afir
marea liberă, nestingherită a 
voinței popoarelor de a-și ho
tărî singure destinele, ridică 
bariere în calea apropierii și 
colaborării dintre națiuni și 
înveninează atmosfera inter
națională.

în zilele noastre se impune 
tot r mai mult, ca o cerință 
esențială a progresului general, 
ridicarea economică și socială 
a țărilor jn curs de dezvoltare, 
lichidarea decalajului care Ie 
mai desparte de țările indus
trializate, în interesul ridicării 
nivelului de civilizație și cul
tură al popoarelor lor, al 
participării tot mai active a 
acestor țări la întreaga viață 
internațională contemporană.

Pornind de la considerentul 
că în lumea de azi pacea este 
indivizibilă, nu putem să nu 
ne manifestăm îngrijorarea 
față de perpetuarea în diferite 
zone ale globului a unor peri
culoase focare de tensiune și 
conflicte. Poporul nostru se 
pronunță pentru încetarea 
neîntîrziată a războiului din 
Vietnam, din Indochina, pen
tru retragerea trupelor S.U.A. 
din Vietnamul de Sud și 
curmarea oricărui amestec în 
treburile interne ale poporu
lui vietnamez. România cere 
cu toată hotărîrea ca popoa
rele vietnamez, laoțian și 
cambodgian să fie lăsate să-și 
rezolve singure probleme
le, fără nici un amestec din 
afară. Ne pronunțăm, de a- 
semenea, pentru soluționarea 
prin mijloace pașnice a con
flictului din Orientul Apro
piat, în spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967. în interesul asi
gurării păcii și securității în 
această zonă și în lume, este 
necesar ca trupele israeliene 
să se retragă din teritoriile 
ocupate, să se respecte dreptul 
Ia existență și dezvoltare in
dependentă a fiecărui stat din 
această regiune, să se asigure 
soluționarea problemei popu
lației palestiniene în conformi
tate cu interesele legitime ale 
acesteia.

Ca țară europeană, România 
militează activ și își aduce 
contribuția la instaurarea unui 
climat de pace și securitate pe 
continent, cu convingerea că

După o zi petrecută pe litora
lul Mării Negre, după convorbi
rile avute în cursul dimineții de 
luni cu președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel Bokassa a fă
cut cunoștință ieri după-amiază 
cu unele aspecte ale industriei 
Capitalei, ale dezvoltării urba
nistice și edilitare a orașului 
București. In timpul vizitei, oas
petele african a fost însoțit de 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal — Bucu
rești și de alte persoane oficiale.

...Se ajunge la Uzina „Semă
nătoarea“, unitate reprezentativă 
a industriei românești construc
toare de mașini agricole. In cei 
20 de ani de existență, pe por
țile uzinei au ieșit sute de inii 
de mașini agricole, de diferite 
tipuri, de la cele mai simple la 
cele mai complexe. Multe dintre 
acestea lucrează pe ogoarele a 
numeroase țări străine.

La sosirea in întreprindere, 
oaspeții sînt întîmpinați de Ion 
Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini, și de colectivul de conduce
re al uzinei.

După o scurtă discuție asupra 
profilului întreprinderii, se vizi
tează sectoare principale de fa
bricație. Directorul uzinei, ing. 
Ion Căpățînă, prezintă caracte
risticile tehnice ale unor utilaje

DINEU OFICIAL
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale.

Au luat parte Ange Patasse, 
Nestor Kombot-Naguemon, 

orice pas înainte în normali
zarea relațiilor în această 
parte a globului va influența 
pozitiv pacea și securitatea în
tregii lumi. Țara noastră ac
ționează consecvent pentru 
convocarea și ținerea unei con
ferințe general-europene, care, 
după părerea noastră, ar pu
tea deschide calea unor noi 
progrese în direcția soluționă
rii pașnice, treptate, a proble
melor acumulate pe continent.

Cu deplină răspundere pen
tru soarta păcii si civilizației 
omenirii, România militează în 
mod susținut pentru înfăptui
rea dezarmării generale, și jn 
primul rînd a dezarmării nu
cleare, se pronunță pentru în
treprinderea unor pași concreți 
spre încetarea producției de 
arme atomice și diminuarea 
primejdiei nucleare. Reducerea 
cursei înarmărilor, retragerea 
trupelor străine de pe alte te
ritorii, ■ desființarea bazelor 
militare străine și abolirea 
blocurilor militare ar consti
tui, după convingerea noastră, 
o contribuție importantă la 
realizarea dezarmării, la 
crearea unui climat de încre
dere și cooperare între state.

Considerăm că în soluțio
narea acestor probleme .vitale 
pentru omenire, în respectarea 
dreptului internațional și dez
voltarea colaborării între po
poare, Organizația Națiunilor 
Unite este chemată să joace un 
rol deosebit de important.

Sîntem de părere că acest 
important for mondial își va 
putea îndeplini în mod eficient 
rolul și răspunderile cu care a 
fost investit, dacă va oglindi 
mai corespunzător realitățile 
existente azi în lume, dacă 
se va asigura realizarea depli
nă a principiului universali
tății sale. Pornind de la acest 
considerent. Republica Socia
listă România se pronunță 
consecvent pentru restabilirea 
dreptului legitim al Republicii 
Populare Chineze de a-și 
ocupă locul ce-i revine la 
O.N.U., conform principiilor 
Cartei, ca unic reprezentant al 
marelui popor chinez.

Stimate domnule președinte,
Idealurile epocii noastre sînt 

idealurile libertății ți progre
sului, ale dezvoltării omenirii 
într-un climat de securitate 
și pace.

Cu convingerea că prietenia 
și colaborarea dintre România 
și Republica Africa Centrală, 
dintre cele două popoare ale 
noastre servește pe deplin a- 
cestor nobile idealuri, permi- 
teți-mi să toastez pentru aceas
tă prietenie și colaborare pe 
care le dorim cît mai fructuoa
se, mai pline de rezultate ;

— în sănătatea dumneavoas
tră, domnule președinte, a tu
turor colaboratorilor dumnea
voastră ;

— pentru progresul și feri
cirea poporului Republicii 
Africa Centrală ;

— pentru pace în lumea în
treagă !

Prin Capitala
expuse în incinta întreprinderii și 
perspectivele de dezvoltare ale 
întreprinderii, corespunzător pro
gramului de dezvoltare a agricul
turii noastre socialiste.

Un viu interes manifestă oas
peții pentru combinele cerealiere 
autopropulsate, care se înscriu ca 
o realizare de mare valoare a in
dustriei noastre. O asemenea 
combină recoltează aproape 36 
de culturi — practic toată gama 
cerealelor păioase, porumb, le
guminoase, nutrețuri etc., mașina 
fiind deservită de un singur om
— mecanicul. Productivitatea ei 
este de 15 hectare pe zi. Toate 
reglajele se efectuează foarte u- 
șor de la un bord printr-un sis
tem de comenzi hidraulice.

In încheierea vizitei, președin
tele Bokassa mulțumește pentru 
prilejul oferit de a cunoaște acti
vitatea acestei mari unități indus
triale, pentru primirea călduroa
să ce i s-a făcut.

In continuarea vizitei în Ca
pitală, președintele Bokassa și 
suita trec pe lingă modernele 
complexe studențești de pe spla
iul Dîmboviței, care găzduiesc 
peste 4000 de tineri, ajungînd a- 
poi intr-unui din cele mai fru
moase cartiere noi ale Capitalei
— Drumul Taberei. Cetățenii fac 
oaspetelui o manifestare de vie 
simpatie.

In fața complexului comercial 
și social-cultural „Favorit", unde 
ore loc o scurtă oprire, arhitectul 
șef al orașului, Tiberiu Ricci, dă 
explicații cu privire la dezvolta- 

Henri-Paul Boundio, Bernard- 
Christian Ayandho. Jean-Ma- 
rie Wallot, Mărie Josephe 
Franck — miniștri, și alte 
persoane oficiale, care îl înso

Domnule președinte. 
Domnule prim-ministru, 
Excelențe,

Această vizită în Republica 
Socialistă România figura de 
mai multă vreme în calenda
rul deplasărilor mele în țări 
prietene. Dar, în ciuda unor 
fenomene imprevizibile, care 
au fost pe punctul de a deter
mina amînarea ei. iată din fe
ricire, înfăptuit acest proiect 
pe care îl doream din inimă.

Astăzi, vitalitatea prieteniei 
care există între cele două 
t^ri ale noastre mi-a permis 
să pășesc pe pămîntul țării 
dumneavoastră.

în momentul în care vă aduc 
salutul cordial și prietenesc al 
guvernului meu și al întregu
lui popor din Africa Centrală, 
trăiesc o profundă satisfacție, 
satisfacție la care se adaugă 
cinstea de a vă întîlni pe dv., 
satisfacția de a fi putut să răs
pund amabilei dv. invitații, 
admirația sinceră pentru po
porul dv., popor curajos și 
harnic, pe care am prilejul 
să-l cunosc.

Domnule președinte, ar fi 
inutil să vă fac o expunere 
completă de ordin geografic, 
istoric și politico-economic a- 
supra țării mele, Republica 
Africa Centrală, pe care o cu
noașteți, de altfel, bine.

Permiteți-mi, totuși să schi
ță’ cîteva cuvinte, princi
piile pe care se bazează poli
tica noastră, atit internă cît și 
externă.

Datorită marji rămîneri în 
urmă a țării mele în toate do
meniile, din momentul dobîn- 
dirii independenței, cu numai 
IU ani in urmă, a fost necesar 
ca, chiar de la venirea mea la 
putere, în ianuarie 1966, să mă 
consacru cu totul, împreună 
cu guvernul meu, operei de 
reînnoire națională pe care o 
cereau împrejurările.

Astfel, eforturile noastre au 
fost consacrate unei lupte în
verșunate împotriva subdez
voltării, prin punerea în va
loare a pămîntului nostru și 
împotriva izolării la care era 
condamnată țara mea de un 
trecut apăsător, fără să mai 
vorbim de situația sa geogra
fică nefavorabilă.

în același timp, noi ne-am 
străduit să întărim unitatea și 
coeziunea națională, fără de 
care, în atîtea țări din lume, 
există sfîșieri.

Deci, ca primă urgență, noi 
trebuia să mobilizăm toate for
țele noastre naționale pentru 
demarajul economic și social 
în cadrul unei operațiuni care 
poartă numele meu — opera
țiunea Bokassa —— și care, por
nită pe o bază în esență agri
colă, intră treptat în faza sa 
industrială prin transformarea 
produselor cîmpiilor noastre, 
pădurilor noastre și subsolului 
nostru, paralel cu o acțiune 
socială, sanitară și educativă 
complementară indispensa
bilă.

După numai 4 ani de efor
turi neobosite, noi putem să 
obținem astăzi rezultate satis
făcătoare și, după ce a fost dat 
impulsul pe plan intern, pu
tem să ne îndreptăm spre rea
lizarea efectivă a unei politici 
externe pe care a trebuit să o 

rea acestui cartier, în care pînă 
acum au fost construite 22 000 
de apartamente și care în final 
va totaliza aproape 60 000 de a- 
partamente. Discuțiile între oas
peți și gazde se referă apoi la 
preocuparea constructorilor pen
tru diversificarea tipurilor de a- 
partamente și ridicarea gradului 
de confort al acestora.

Se vizitează apoi modernul ci
nematograf din cartier „Favorit“, 
și un magazin pentru desfacerea 
produselor industriale.

Oaspeții străbat din nou. în 
mașini, Capitala, trec pe lingă 
șantierul unde se înalță în pre
zent cel două mari edificii ale 
Capitalei — Teatrul Național și 
hotelul ..Intercontinental“ — în- 
dreptîndu-se, prin bulevardul A- 
viatorilor, către o altă zonă in
dustrială a Capitalei — Floreas- 
ca — Pipera. Aici se vizitează 
expoziția de mobilă a Întreprin
derii de comerț exterior „Tehno- 
forest“, aflată în imediata apro
piere a Combinatului pentru in
dustrializarea lemnului. Aici, ge
neralul Jean Bedel Bokassa. are 
prilejul să cunoască realizările în
treprinderilor specializate în pro
ducția de mobilă din țara noas
tră.

Pe tot parcursul itinerariului 
lor, solii poporului Republicii 
Africa Centrală au fost salutați 
călduros de numeroși cetățeni ai 
Bucureștiului.

(Agerpres) 

țesc pe președintele Republi
cii Africa Centrală.

înainte de începerea dineu
lui, au fost intonate imnurile 
de stat al celor două țări.

definim și să o maturizăm în 
primii ani după venirea noa
stră la putere.

Această politică urmărește 
un dublu obiectiv.

în primul rînd, ea răspunde 
necesității de a lărgi orizon
tul, numărpl de prieteni ai ță
rii mele, de a face ca țara 
noastră să joace pe deplin ro
lul să« de națiune suverană, 
să-și aducă activ contribuția 
la soluționarea marilor proble
me care frămîntă lumea și la 
care toate ștatele — mari sau 
mici — au obligația să contri
buie, pentru fericirea oameni
lor și pentru menținerea păcii 
pe pămînt.

Această politică permite ță
rii noastre să beneficieze cît 
mai larg cu putință de o coo
perare multinațională, de care 
ea are cea mai mare nevoie și 
care a devenit în zilele noastre 
indispensabilă națiunilor insu
ficient dezvoltate echilibrului 
lumii moderne.

Un alt obiectiv urmărit de 
politica externă a guvernului 
nostru, ai cărui pelerini pașnici 
sîntem. și pe care am enunța
t-o foarte succint, este de a a- 
duce sprijinul și participarea 
efectivă a Republicii Africa 
Centrală nu numai la stinge
rea focarelor de război, dar și 
la punerea în afara legii a ra
sismului, apartheid-ului, colo
nialismului, neocolonialisi.lu- 
lui și imperialismului.

în sfîrșit, țara mea acțio
nează pentru instaurarea unei 
adevărate ere de înțelegere și 
cooperare, fără de care pră
pastia între țările industriale 
și cele așa-numite sărace, va 
continua să se adîncească. iar 
slaba dezvoltare a unor po
poare de milioane și de mili
oane de ființe omenești nu va 
putea fi lichidată încă multă 
vreme de acum înainte.

Iată, domnule președinte, 
spiritul în care am inițiat, de 
o oarecare perioadă de timp, 
o serie de luări de contacte 
personale și directe cu condu
cătorii statelor prietene. Fără 
a vorbi de vecinii imedîați ai 
Republicii Africa Centrală, cu 
care întreținem relații cordia
le și strînse de cooperare pe 
toate planurile, această cam
panie de prietenie, care m-a 
condus și în frumoasa dv. 
țară, se anunță rodnică, jude

Convorbiri la Ministerul Comerțului 
Exterior

La Ministerul Comerțului 
Exterior au avut loc, în cursul 
după-amiezii de luni, convor
biri între miniștri ai Republi
cii Socialiste România și ai 
Republicii Africa Centrală.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate posibilități de coopera
re economică și tehnică și de 
lărgire a schimburilor comer
ciale între cele două țări.

Au participat, din partea 
română, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, 
Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei, 
Dan Enăchescu, ministrul să
nătății, Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțu

Depuneri
în cursul dimineții de luni, pre

ședintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel Bo
kassa. însoțit de celelalte persoa
ne oficiale africane, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au fost prezenți 
Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, șeful Marelui Stat

blicii Populare Polone la 
București.

Lun; seara a plecat spre Var
șovia o delegație de activiști aj 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Po
lonez, va face o vizită în 
schimb de experiență.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de 
Andrei Cervencovici, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P..C.R.

A fost prezent Jaromir O- 
eheduszko, ambasadorul Repu

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean Be- 
del 'Bokassa, au rostit toasturi.

(Agerpres)

cind după primirea călduroasă 
de care ne-am bucurat și după 
acordurile pe care le-am reali
zat pînă acum în cursul vizi
telor noastre recente în Repu
blica Arabă Unită, Sudan, Li
beria, în Uniunea Sovietică, 
marea dv. vecină, și, în sfîrșit, 
aici, la dv., domnule pre
ședinte.

îmi propun să continui a- 
ceastă căutare a bunei înțele
geri a prieteniei, chiar a fra
ternității, a unirii și să mă în- 
tîlnesc cu toți oamenii de bu
năvoință care sînt, ca și mine, 
animați de dorința fierbinte 
de cooperare, de pace, de pro
gres și de dreptate socială.

în aceste condiții mă aflu de 
cîteva zile printre dv., într-o 
companie pe cît de plăcută pe 
atit de ilustră, într-o atmosfe
ră din cele mai agreabile și 
reconfortante.

Nu am nici o îndoială că 
prezența mea pe pămîntul Ro
mâniei, convorbirile pe care 
le vom purta și vizitele în 
marile dv. centre industriale, 
agricole și culturale vor con
tribui la punerea în aplicare, 
efectivă, a acordurilor sem
nate încă în 1968 între cele 
două țări ale noastre în do
meniile economic, comercial, 
cultural și științific.

Sîntem siguri că convorbi
rile noastre vor dube la re
zultate concrete, în interesul 
mutual al popoarelor noastre 
și, în același timp, la luări 
de poziții pozitive in favoarea 
păcii.

Cu 'această convingere țin 
să vă mulțumesc foarte sincer, 
dv. personal, domnule preșe
dinte, pentru cuvintele foarte 
amabile pe care le-ați rostit 
la adresa noastră, guvernului 
dv.. colaboratorilor dv. emi- 
nenți și întregului popor ro
mân pentru primirea atit de 
prietenească, ospitalitatea cal
dă și deosebita atenție cu care 
am fost înconjurați eu și de
legația mea de la sosirea 
noastră.

Vă rog să toastăm în sănă
tatea domnului președinte 
Ceaușescu, pentru prosperita
tea și progresul poporului ro
mân.

Trăiască Republica Socia
listă România !

Trăiască Republica Africa 
Centrală !

lui exterior, Ion Morega, ad
junct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini; 
Ion Teșu, adjunct al minis
trului agriculturii și silvicul
turii, . Alexandru Filioreanu, 
adjunct al șefului Departa
mentului căilor ferate.

Din partea Republicii Africa 
Centrală au luat parte, la 
convorbiri, Ange Patasse, mi
nistru de stat însărcinat cu 
dezvoltarea, Bernard-Christian 
Ayandho, ministrul industriei 
minelor și geologiei, Jean-Ma- 
rie Wallot. ministrul comerțu
lui, și Marie-Josephe Franck, 
ministrul cu problemele so
ciale.

de coroane
Major, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale.

în fața Monumentului era 
aliniată o companie de onoare. 
Fanfara a intonat imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Africa Cen
trală.

După depunerea coroanei de 
flori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere. Apoi, o- 
ficialitățile africane și române au 
vizitat rotonda Monumentului.

(Agerpres)

O delegație de juriști din 
țara noastră condusă de A- 
drian Dimitriu, secretar gene
ral al Asociației juriștilor din 
România, a plecat luni dimi
neața la Helsinki, pentru a 
participa la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Aso
ciației Internaționale a Juriș
tilor Democrați, care se vor 
desfășura în acest oraș, între 
14 și 19 iulie.

(Agerpres)

Țeri dimineață tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit pe președintele Uniunii 
Tineretului Sudanez, Khalil 
Elias, aflat în vizită în țara 
noastră la invitația Comitetu

O CRONICA U.T. C.
Ieri seara a părăsit Capita

la președintele Uniunii Tine
retului, Sudanez (S.Y.U.) Khalil 
Elias, care a efectuat o vizită 
în Republica Socialistă Româ
nia la invitația C.C. al U.T.C. 
La Gara de nord, președintele 
S.Y.U. a fost salutat de tova
rășul Ion Iliescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tine
retului și de alți activiști ai 
C.C. al U.T.C.

în cursul șederii sale în Ro
mânia, președintele Uniunii 
Tineretului Sudanez a purtat 
discuții la C.C. al U.T.C., la 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
Consiliul Național al Femei
lor și Consiliul Național al 
organizației pionierilor, a vi
zitat obiective industriale, 
monumente istorice și așeză
minte social-culturale din

Plecarea unei delegații militare 
in R. P.D. Coreeană și R.P. Chineză

Luni dimineața a părăsit 
Capitala o delegație militară, 
condusă de general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul Forțelor Ar
mate, care, la invitația minis
trului apărării naționale a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, general de armată 
Țoi Hiăn, va face o vizită de 
prietenie în această țară.

De asemenea, la invitația 
șefului Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Huan Iun-Șen, dele
gația militară română va face 
o vizită de prietenie în Repu
blica Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul

• Cel de-al treilea tur ciclist 
al Macedoniei s-a încheiat, la 
Skoplle, cu succesul deplin și bi
ne meritat ai rutierilor români, 
invingători atit la individual cit 
și pe echipe. Purtător al tricou
lui galben pînă in ultima etapă 
și ciștigător al cursei este româ
nul Alexandru Sofronie, cu tim
pul total de 18h 01’30”, urmat de 
turcul Rifat Caliskan — la 2’09’’, 
iugoslavul Kunaver la 3'07”. Pe 
echipe, locul I este ocupat de re
prezentativa României, urmată 
in ordine de formațiile Macedo
niei, Poloniei, Austriei, Algeriei 
etc.
• Turneul internațional de 

fotbal „Dinamoviada“ (rezervat 
echipelor de juniori) s-a înche
iat la Bratislava cu victoria for
mației Dozsa Budapesta. Pe lo
cul doi s-a clasat echipa Dinamo

Odihnă, dar nu moleșeală !
(Urmare din pag. I)

— Noi ne ocupăm de activi
tatea sportivă de performanță 
din școli. Activitatea sportivă de 
masă cade în sarcina U.T.C.

Consiliul județean al organiza
ției pionierilor :

— Metodistul nostru sportiv 
este plecat pentru mai multe zile 
la București. în lipsa lui nu vă 
putem da detalii.

Ain redat aceste răspunsuri-ob- 
stacole din mai multe motive : 
1) pentru a arăta cîte organe se 
ocupă (sau mai bine spus, ar tre
bui să se ocupe) de activitatea 
sportivă în rîndul elevilor. 2) 
pentru a evidenția un fapt cu to
tul anormal : inspectoratul șco
lar încadrat cu cîteva secretare 
tehnice (într-un singur birou sînt 
trei !) nu dispune de un cadru 
calificat care să se ocupe de 
sport, ca și cum această disciplină 
ar constitui o anexă a procesu
lui de învățămînt; 3) pentru a se 
vedea că vacanța în care au in
trat elevii a atras ca un magnet 
și pe alții care cel puțin momen
tan nu ar avea dreptul la ea. 
Euforia ei s-a întins atât de tare 
încît s-a pierdut din vedere că 
măcar unul din numeroșii factori 
ar fi trebuit să rămînă în veghe, 
să coordoneze activitatea sporti
vă a elevilor pe timpul vacantei.

Vacanța înseamnă odihnă, dar 
nu lîncezeală. Lunile de vară, în 
care elevii nu frecventează 
școala, le asigură condiții deose
bit de prielnice pentru a se des
tinde și pentru a se căli, pentru 
a-și regenera forțele în vederea 
noii bătălii pe care o anunță în 
toamnă sunetul de clopoțel.

— în Deva, ne explică șeful 
secției sport a comitetului muni
cipal al U.T.C., Corneliu Călă- 
rașu, nu există un ștrand sau mă
car un loc cît de cît adecvat 
unde să se poată face baie. Cred 
că este singurul municipiu din 

MARȚI ULTIMA
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lui Central al Uniunii Tinere* 
tului Comunist.

La întilnire a participat 
tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi« 
nistru pentru problemele ti* 
neretului.

Discuțiile s-aU desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească..

București, Brașov, orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Constanța.

Întîlnirile și convorbirile a- 
vute de președintele Uniunii 
Tineretului Sudanez cu primul 
secretar al C.C. al U.T.C., Ion 
Iliescu — ministru pentru 
problemele tineretului —, cu 
ceilalți reprezentanți ai Uniu
nii Tineretului Comunist din 
România s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie, 
de înțelegere și stimă recipro
că, oferind posibilitatea unui 
schimb util de informații pri
vind preocupările actuale ale 
celor două organizații, precum 
și a unei maî bune cunoaș
teri a punctelor de vedere în 
legătură cu evoluția și per
spectivele relațiilor bilaterale 
cît și cu privire la unele pro
bleme internaționale actuale.

„București-Otopeni“ erau pre
zenți membri ai conducerii 
Ministerului Forțelor Armate, 
generali și ofițeri superiori.

Erau de față Kang Iăng, Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, 
și Cian Hai-Fun. ambasadorul 
R. P. Chineze la București, 
membri ai celor două amba
sade, precum și colonel Cie 
Ghil Rvon și Lin Cien, atașa
ți! militari, aero și navali ai 
celor două țări în România.

A fost, de asemenea, pre
zent colonel A. F. Musatov, a- 
tașat militar, aero și naval al 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

București, urmată de Dynamo 
(R.D. Germană). Gwardia (Po
lonia). Amrogkan (R.P.D. Co
reeană). Spartak Levski Sofia, 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia).

în ultima zi a competiției, 
Dozsa Budapesta, a întrecut cu 
scorul de 3—1 (1—1) pe Dinamo 
București, iar Amrogkan a dis
pus cu 2—0 (0—0) de Spartak 
Levski.

• Balcaniada de tenis desfă
șurată la Atena a fost dominată 
de echipele României, care au 
intrat in posesia trofeelor, atit 
la masculin, cit și la feminin. în 
ultimul meci al competiției mas
culine. echipa României, alcă
tuită din Ilie Năstase, Sever 
Dron și Petre Mărmureanu, a 
invins cu 3—0 echipa Greciei. La 
feminin, echipa României a în
trecut cu 3—0 selecționata Iugo
slaviei.

țară unde să existe o asemenea 
situație. Dacă nu este ștrand nu 
se pot organiza cursuri de ini
țiere la înot, sau concursuri da 
înot, cum am fi dorit.

Lipsa unui bazin nu scuză în 
întregime moleșeala din timpul 
vacanței. La Liceul industrial de 
construcții, la Liceul pedagogic, 
la Școala profesională se găsesc 
terenuri de volei, handbal, bas
chet care stau părăsite, nefrec
ventate de nimeni. Aici s-ar pu
tea organiza competiții sportive 
regulate pe toată durata vacan
ței. De asemenea, există mulți 
pasionați ai sportului cu pedale. 
Pentru ei s-ar putea organiza în
treceri cicliste care în alți ani au 
avut loc și care nu ne îndoim se 
vor bucura și acum de același 
succes. Pentru a realiza acest 
lucru nu sînt necesare baze spor
tive special amenajate, ci doar 
puțină inițiativă. Să revenim la 
problema practicării înotului. 
Dacă în Deva nu se poate face 
într-adevăr nimic, nu același lu
cru se poate afirma despre alte 
orașe și municipii. în Hunedoara, 
Brad, Petrila și Lupeni, există 
bazine de toată frumusețea. 
De-abia acum însă se proiectea
ză deschiderea unor cursuri de 
inițiere a înotului. Iar la organi
zarea unor concursuri de înot nu 
s-a gîndit încă nimeni. După fe
lul în care decurg lucrurile exis
tă toate șansele ca pregătitul să 
dureze pînă la toamnă cînd vor 
trebui să fie sistate pentru că... 
se răcește apa. La baza nautică 
de la Cinciș unde elevii ar putea 
fi. de asemenea, introduși în tai
nele înotului și ale unui alt pa
sionat sport, caiac-canoe, nu au 
acces decît membrii asociației 
snortive Constructorul din Hune
doara. De ce ? Aici nu s-a aflat 
de inițiativa punerii la dispoziția 
tinerilor, în anumite zile, a tutu
ror bazelor sportive ?



IRLANDA DE NORD. Aspect din timpul recentelor tulburări. Ieri, manifestațiile protestan
ților s-au desfășurat însă în liniște.

LUCRĂRILE ADUNĂRII Epilog la afacerea

MONDIALE Aramburu

A TINERETULUI
Intervenția șefului delegației tineretului roman

NEW YORK 13. — Corespondentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Luni dimineața, Comisia pentru 
problemele păcii și securității a plenarei Adunării mondia
le a tineretului a trecut la abordarea punctelor înscrise pe 
agenda sa.

abordarea punctelor înscrise pe

Evolufia crizei politice

In ședința de dimineață, au 
luat cuvîntul delegați din Africa, 
Asia, America Latină și Europa, 
care au subliniat pericolele ce a- 
nienință pacea și securitatea 
mondială, cerînd să se elaboreze 
măsuri concrete pentru mobiliza
rea și activizarea tuturor mișcă
rilor de tineret din întreaga lume 
în lupta pentru pace și securita
te pentru lichidarea colonialis
mului și rasismului, pentru de
zarmare generală și totală. Vor
bitorii au subliniat că pacea și

ORIENTUL
APROPIAT

AMMAN 13 (Agerpres). — Pri
mul minstru al Iordaniei, Abdel 
Moneim al-Rifai, a anunțat că a 
numit cinci reprezentanți ai gu
vernului său care să facă parte 
dintr-un Comitet mixt alcătuit 
din reprezentanții guvernului și 
«ei ai comandourilor palestiniene 
aflate pe teritoriul Iordaniei. Po
trivit declarației lui Rifai, acest 
Comitet urmează să supraveghe
ze îndeplinirea de către ambele 
părți a acordului realizat săptă- 
mînâ trecută.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Joseph Sisco, asistent al secreta
rului de stat al S.U.A. pentru 
problemele Orientului Apropiat 
și Asiei de sud, a subliniat, în 
cadrul unui interviu televizat, 
necesitatea unei soluționări nego
ciate a conflictului dintre Israel 
și statele arabe. El a relevat pe
ricolul unei „confruntări majore“ 
în această zonă, în cazrd în care 
ostilitățile vor depăși nivelul ac
tual.

Sisco a refuzat să comenteze o 
informație publicată de săptămî- 
nalul „Newsweek“, potrivit căreia 
Statele Unite ar fi hotărît livra
rea către Israel, în cursul acestei 
Juni, a unor avioane „Phantom“.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Israelului 
S-a întrunit duminică pentru a 
examina raportul prezentat de 
ministrili ișraelian de externe, 
Abba Eban, asupra ultimelor e- 
venimente survenite în Orientul 
Apropiat. Reuniunea a fost prezi
dată de primul ministru Golda 
Meir.

securitatea lumii sînt direct ame
nințate de politica imperialistă, 
anexionistă, de subjugare a altor 
popoare. „Această adunare, rele
vă reprezentantul tineretului din 
Nigeria, trebuie să condamne cu 
cea mai mare fermitate agresiu
nea imperialistă împotriva Viet
namului, să se pronunțe pentru 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, fără nici un fel 
de amestec din afară, pentru re
tragerea imediată și necondițio
nată a tuturor trupelor america
ne din Vietnam“.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
din 
se- 

sub- 
dă 

r____  dez
voltarea fiecărei națiuni poate fi 
garantată numai prin asigurarea 
libertății și independenței sale. 
Tineretul — a spus vorbitorul — 
este unul din factorii promotori 
ai apropierii și înțelegerii între 
popoare, ai luptei împotriva po
liticii de dominație și dictat în 
viața internațională. Mișcările și 
organizațiile de tineret pot juca 
un rol important în determinarea 
respectării principiilor funda
mentale ale dreptului internațio
nal, pentru a se trece de la afir
mațiile declarative la stricta lor 
respectare și aplicare în relațiile 
interstatale.

Referindu-se la activitatea sus
ținută pe care o desfășoară 
România împreună cu alte țări 
din Europa în vederea pregătirii 
și organizării unei conferințe ge- 
neral-europene în problema secu
rității, vorbitorul a subliniat con
tribuția tineretului din țara noas
tră la promovarea acestei însem
nate inițiative, citind, printre al
tele, „masa rotundă“ în proble
ma securității europene, organi
zată anul trecut, la care au parti
cipat reprezentanții a 71 de or
ganizații de tineret.

în încheiere, V. Nicolcioiu a 
subliniat că tineretul din toate 
țările lumii, indiferent de tendin
țele sau opiniile lor politice, filo
zofice, ideologice și religioase, tre
buie să-și strîngă rândurile și să 
acționeze în comun pentru trium
ful idealurilor de libertate, inde
pendență, pace, securitate și pro
gres social, astfel ca obiectivele 
jubileului organizației Națiunilor 
Unite din acest an, „Pace, justi
ție, progres“ să devină o reali
tate pentru fiecare națiune, pen
tru întreaga comunitate interna
țională.

șeful delegației tineretului 
România, Vasile Nicolcioiu, 
cretar al C.C. al U.T.C., a 
liniat că tineretul lumii își 
perfect de bine seama că

• AFACEREA ARAM
BURU a revenit, prin aflarea 
unor noi aspecte revelatoare, 
în atenția autorităților și 
cercurilor politice din Buenos 
Aires. Poliția a stabilit că 
doi studenți — Fernondo A- 
bal Medina și Emilio Angel 
Mazza, primul rănit, iar al 
doilea ucis in urma rănilor 
primite în timpul unor cioc
niri cu poliția, săptămina 
trecută, — sînt adevărații ră
pitori ai lui Aramburu. Fa
milia generalului a recunos
cut într-o fotografie în per
soana lui Mazza pe unul din 
:ei doi „ofițeri“ care l-au ri
dicat pe Aramburu la 29 mai 
de la domiciliul său, chipurile 
pentru „a-i asigura protec
ția“. Aceeași fotografie a 
permis organizațiilor sindi
cale să recunoască in Mazza 
pe asasinul liderului Augusto 
Vandor, ucis cu o rafală de 
mitralieră in iunie anul tre
cut. Poliția a confirmat că, 
intr-adevăr, Medina și Maz
za s-au deghizat în ofițeri 
pentru a-1 răpi pe Aramburu. 
înainte de a muri, Mazza a 
făcut unele declarații, com
pletate apoi de depoziția lui 
Medina. Ultimul a confirmat 
că el este inițiatorul răpirii 
și că l-a recrutat pe Mazza 
pentru a fi ajutat să-și pună 
in aplicare planul răpirii.

La Buenos Aires se re
marcă faptul că identificarea 
uneia și aceleiași persoane 
drept asasinul a două perso
nalități de tendințe opuse — 
Vandor era peronist, iar A- 
ramburu anti-peronist — sea
mănă confuzie în cercurile 
politice din Argentina.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VlNT al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. F. a Germaniei a 
anunțat luni că șeful diploma
ției vest-germane, Walter Scheel, 
va pleca în curînd la Londra și 
Washington. La Bonn s-a men
ționat că scopul acestei 
este de a permite lui 
Scheel să se consulte cu 
nele Marii Britanii și 
asupra unor aspecte legate 
politica 
față de 
pene.

vizite 
Walter 
guver- 
S.U.A. 

de 
guvernului vest-german 
țările socialiste euro-
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este una din ță-

SUCCESUL MISIUNII „RA-2"
Heyerdahl a debarcat în Barbados

Ambarcațiunea din papirus „Ra-2“ a exploratorului norvegian 
Thor Heyerdahl a sosit duminică se&ra în portul Bridgetown din 
Barbados, încheind astfel epopeea traversării Oceanului Atlan
tic, începută la 17 mai în portul marocan Safi. Pe ultimii kilo- 
metri din cei peste 6 000 străbătuți în 57 de zile de înfruntare cu 
.valurile Atlanticului, „Ra-2“ a avut o adevărată gardă de 
onoare, formată din sute de ambarcațiuni ieșite în întîmpinare. 
Locuitorii Bridgetown-ului au făcut la rîndul lor o primire emo
ționantă celor șapte temerari conduși de Heyerdahl.

A doua încercare a celebrului explorator norvegian de a do
vedi că civilizațiile Americii de Sud au fost influențate de na
vigatorii Egiptului antic, sosiți cu mii de ani înainte de vikingi 
și Columb pe meleagurile Lumii Noi în ambarcațiuni similare, 
a fost astfel dusă pînă la capăt. .Anul trecut, în iulie, „Ra-1“ a 
trebuit să fie abandonată, după ce se apropiase pînă la numai 
960 de km de Barbados.

La sosire. Heyerdahl a arătat că itinerariul parcurs de „Ra-2“ 
este aproape identic cu cel presupus inițial, iar ambarcațiunea a 
rezistat foarte bine, membrii echipajului aflîndu-se într-o dispo
ziție excelentă. „Vechii egipteni ar fi putut deci, a afirmat ex
ploratorul, să ajungă pe țărmurile Lumii Noi într-o. astfel de 
ambarcațiune“. El a anunțat apoi că Misiunea „Ra-2“ a fost ul
tima de acest fel. Ambarcațiunea „Ra-2“ va fi ridicată peste cî- 
teva zile din apele oceanului și va fi transportată la Oslo, unde 
va fi expusă la Muzeul „Kon Tiki“.

Irakul 
rile in care realitatea se 
împletește cu istoria, cu 
legenda. Vestigiile civili
zației ce a înflorit de-a 
lungul mileniilor pe Ti
gru și Eufrat, ruinele Ni- 
nivei și Babilonului, Bag
dadul din „1001 de nouți", 
toate acestea alături de 
moderne 
troliere 
ducție 
că la 
ne tone, 
ale rafinăriilor de la 
Dora și Kirkuk, sutele de 
kilometri de pipe-line, 
conductele șerpuitoare 
care străbat deșertul arză
tor sau stepa acoperită 
de palmieri, transpor- 
tind „aurul negru“ spre 
marc, sint doar citeva 
imagini ale unei țări cu o 
istorie pierdută în negura 
anilor, dar 
prezent pe 
greșului.

Anii care 
la răsturnarea 
și instaurarea 
(14 iulie 1958) 
marca(i prin 
semnificative in 
porului irakian, 
pările sale privind 
voltarea economiei, 
vieții sociale, a culturii, 
indică dorința fermă de 
a înlătura urmările situa
ției moștenite de la mo
narhie, după deceniile de 
dominație colonială. Cîm- 
piile mănoase ale vechii 
Mesopotamii deveniseră 
apanajul citorva familii ; 
principala resursă a sub
solului — țițeiul lua 
drumul rafinăriilor din 
străinătate, statul înca- 
sind sume derizorii de pe 
urma acestei bogății. In 
anii de după revoluție în 
economia țării au avut 
loc o serie de schimbări

acestea 
exploatări 

a căror 
anuală se 

74

|JC- 
pro- 
ridi- 

circa 74 milioa- 
coloanete albe 

rafinăriilor

angajată in 
drumul pro-
s-au scurs de 

monarhiei 
republicii 
au fost 
prefaceri 
viața po- 

Preocu- 
dez- 

a

□

italiene

Andreotti și-a început

consultările
ROMA 13. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Giulio Andreotti, noul prim- 
ministru desemnat de șeful sta
tului italian, și-a început luni 
consultările cu reprezentanții di
feritelor forțe politice, în vede
rea constituirii unui nou guvern 
de centru-stînga, din reprezen
tanții P.D.C., P.S.I., P.S.U. șl 
P.R.I. Luni dimineața, direcțiu
nea P.D.C. s-a pronunțat în una
nimitate pentru „succesul“ mi
siunii încredințate lui Andreotti 
și „în favoarea unei reluări a 
colaborării între partidele 
centru-stînga, în baza 
politice clare“. Din 
purtate în cadrul 
P.D.C. — la care au 
reprezentanții tuturor 
existente în prezent în rîndurile 
democrației creștine 
o serie 
privind 
litice a 
deosebi 
mult discutata problemă a 
Hanțelor la nivel regional, pr 
vincial și comunal, a atitudii

gațiile desemnate de cele patru 
partide de centru-stînga pentru 
soluționarea crizei și formarea 
noulpi guvern. După cum se 
știe, cele patru partide s-au de
clarat de acord să reia colabora
rea întreruptă, dar au formulat 
fiecare anumite condiții.

Primul ministru desemnat va 
întîlni, de asemenea, în mod se
parat, în cursul zilei de miercuri 
pe reprezentanții tuturor celor
lalte partide reprezentate în 
Parlament.

• DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA TASS, Ia 13 
iulie, la Moscova, a avut loc 
Plenara C.C. al P.C.U.S., care 
a hotărît ca cel de-al XXIV- 
lea Congres al P.C.U.S. să fie 
convocat in luna martie 1971. 
Plenara a aprobat, totodată, 
ordinea de zi a Congresului. 
Raportul de activitate va fi 
prezentat, după cum a ho- 
tărit plenara, de Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., iar raportul 
referitor la Directivele celui 
de-al XXIV-lea Congres cu 
privire la Planul cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. (1971—1975) 
va fi prezentat de Alexei 
Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri.

Plenara a discutat, de ase
menea, probleme legate de 
lucrările primei sesiuni a ce
lei de-a opta legislaturi a So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
care încep marți la Moscova.

Sărbătoarea
Franței

de 
unei linii 
discuțiile 

direcțiunii 
participat 
curentelor

au reieșit 
de puncte divergente 

stabilirea orientării po- 
viitorului cabinet — în- 

în ceea ce privește 
a- 

iro- 
inii 

față de P.C.I. și opoziția de 
stânga, în general. S-au înre
gistrat, de asemenea, diferențieri 
în ceea ce privește politica eco
nomică și poziția față de sindi
cate.

Marți la prînz, în „Sala del 
Cavaliere“, de la Palatul Monte- 
citorio (sediul Camerei Deputați- 
lor), încep consultările separate 
ale lui Giulio Andreotti cu dele-

MIRCEA MALIȚA LA SOFIA
• MINISTRUL ÎNVAȚĂMIN- 

TULUI din Republica Socialistă 
România, Mircea Malița, care se 
află într-o vizită la Sofia, a a- 
vut luni o întilnire de lucru cu 
Ștefan Vasilev, ministrul învă- 
țămîntului public din Republica 
Populară Bulgaria. Au fost dis
cutate probleme actuale și de 
perspectivă ale invățămîntului 
din cele două țări. La întilnire, 
a luat parte Nicolae Blejan, am
basadorul țării noastre la Sofia.

Oaspetele român a vizitat a- 
poi institutul de matematică și 
centrul de calcul al Academici 
bulgare de științe, precum și in
stituții de învățămint mediu din 
capitala bulgară.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA .CHINA NOUĂ, pre
ședintele Mao Tzedun și vicepre
ședintele Lin Biao au primit de
legația guvernamentală franceză, 
care face o vizită in R.P. Chi
neză. Delegația este condusă de 
André Bettencourt, ministru de
legat pe lingă primul ministru, 
însărcinat cu planificarea și ad
ministrarea teritoriului.

• AGENȚIA A.C.T.C, infor
mează că prezidiul Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene a emis un decret în baza 
căruia Pak Sen Cer a fost nu
mit al doilea vicepremier al

■■■■■■■■■■■

naționaliza-printre care 
rea unor întreprinderi in
dustriale și instituții ban
care, limitarea sferei de 
activitate a unor compa
nii petroliere 
de capitalul 
(area unei 
(tonale de 
valorificare 
inlăptuirea 
agrare, etc, 
au creat un cadru nou 
pentru dezovltarea țării. 
Urmărind sporirea și di
versificarea producției in- 
dusriale și agro-alimen
tare, autoritățile și-au 
propus modificarea situa
ției în care cea mai mare 
Parte a veniturilor prove
neau din comercializarea 
petrolului, incercînd so
luții noi. Pe această linie 
s-au înscris eforturile 
pentru trezirea Ia viață, 
prin industrializare, a 
unor regiuni, care pînă 
nu de mult erau excluse 
din circuitul economic al 
țării. Noul plan pe urmă
torii cinci ani cuprinde 
capitole noi de investiții. 
Alături de dezvoltarea 
unei industrii naționale 
petroliere — ' " “
baze au fost 
1967, o dată cu 
Societății 
kiene de 
prevede dezvoltarea 
dustriel chimice prin con
struirea unui combinat 
pentru producerea de în
grășăminte, sodă caustică 
și polietilenă. De aseme
nea, la Rumeilah, au fost 
inaugurate, anul trecut, 
lucrările la o nouă uzină 
de valorificare a țițeiului; 
paralel cu 
unei unități ________ ,
Ia Michrak menită a ex
ploata o altă bogăție a 
Irakului : sulful.

Succesele obținute în 
cei 12 ani de la proclama
rea republicii, in dome-

finanțate 
străin, infiin- 
industrii na- 
exploatare și 
a țițeiului, 

unei reforme 
măsuri care 
cadru

ale cărei 
puse in 

crearea 
naționale ira- 
petrol — se 

in-

construirea 
industriale,

Incidente rasiale în S.U. A
In mai multe orașe ame

ricane s-au produs du
minică incidente rasiale, 
ca urmare a demonstrații
lor organizate de popu
lația de culoare în spriji
nul drepturilor sale civile.

La Michigan City (Indiana), 
primarul orașului a instituit sta
rea de urgență, ordonând Gărzii 
naționale și unor grupuri de po
lițiști, special antrenați pentru 
lupta împotriva manifestațiilor, 
să intervină, 
autoritățile din 
(Massachussetts) 
rea de urgență 
violentelor incidente 
înregistrat în ghetoul populației

de culoare și în cursul cărora un 
tînăr negru a fost ucis. O mă
sură identică a fost luată în car
tierul negrilor Highland Park 
din Detroit ca urmare a mani
festației organizate de 400 de 
persoane de culoare. Motivul 
imediat al demonstrației a fost 
uciderea unui negru de către 
proprietarul alb al unui bar. îm
potriva manifestanților au fost 
trimiși peste 150 de polițiști.

Observatorii politici 
ază că izbucnirea incidentelor 
rasiale amintite anunță o „ 
fierbinte“, care s-ar putea 
da cu o gravă confruntare 
tre populația de culoare și 
torități în S.U.A.

In urmă cu 181 de ani se 
prăbușeau zidurile Bastiliei. 
Poporul Parisului, curajoșii 
locuitori ai așezării de pe 
Sena, au luat cu asalt infri- 
coșătoarea temniță. Căderea 
Bastiliei dobindea o valoare 
simbolică pentru că fortă
reața aceasta exprima prin 
existența ei arbitrariul mo
narhic, anacronismul unei 
stăpiniri despotice. 14 iulie 
a înscris în istoria franceză 
un moment de însemnătate 
crucială, cu influențe pro
funde și dincolo de frontie
rele acestei țări. In această 
zi Franța își sărbătorește 
ziua sa națională. Parizienii 
evocă gloriosul eveniment 
prin nenumărate manifestări 
de la ceremonia oficială de 
pe Champs Elysee pînă la 
serbările populare încheia
te prin revărsarea nocturnă 
a focurilor de artificii. Ma
nifestările, care se desfă
șoară sub seninul atașamen
tului față de idealurile li
bertății, se înscriu într-o 
tradiție pe care francezii, în

pentru evoluția ascendentă 
a legăturilor româno-fran- 
ceze. Declarația româno- 
franceză, publicată la înche
ierea vizitei, releva progre
sele remarcabile ale colabo
rării dintre România și 
Franța. Schimburile comer
ciale între cele două țări, 
care se desfășoară pe o bază 
reciproc avantajoasă, cunosc 
indici de creștere ridicați. 
Cooperarea româno-france- 
ză s-a dezvoltat cu succes 
in domeniul industriei de 
automobile ca și în cel al 
electronicii și industriei chi
mice. Există largi perspec
tive și în alte domenii, mai 
ales în industria mecanică, 
petrolieră etc. Noul acord 
referitor la schimburile și 
cooperarea economică în anii 
1970—1974, încheiat în ianua
rie a.c., la București, favo
rizează evoluția pozitivă în 
continuare a legăturilor 
economice dintre cele două 
țări. S-a adîncit, de aseme
nea, colaborarea culturală, 
colaborare facilitată de ante-

ti
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La rîndul lor, 
New Bedford 

au instituit sta- 
ca urmare a 

care s-au

sublini-

Imagine din Paris.Cabinetului de Miniștri, fiind 
eliberat din funcția de ministru 
al afacerilor externe. Prin ace
lași decret, Kim Man Gum și 
Hong Won Gi au fost numiți de 
asemenea, vicepremieri ai Ca
binetului. în funcția de minis
tru al afacerilor externe 
R.P.D. Coreene a fost numit 
Dam, fost prim-locțiitor al 
nistrului de externe.

al 
Hun 
ml-

care• TREI MINIȘTRI 
dețineau portofoliile educa
ției, comerțului și industriei 
și agriculturii în guvernul 
Republicii Somalia, instaurat 
după preluarea puterii de 
către Consiliul Revoluționar 
Suprem, și-au prezentat de
misiile șefului statului. La 
Mogadiscio s-a anunțat că 
după acceptarea demisiilor, 
Consiliul Revoluționar 
prem a emis un decret 
baza căruia două dintre 
trei funcții vacante au 
atribuite ofițerilor 
Mohamed Farah (comerț și 
industrie) și Abdirasak Mo
hamed Abukar (educație). 
Titularii celor două ministere 
rămîn totodată membri ai 
Consiliului Revoluționar Su
prem. Portofoliul Ministeru
lui Agriculturii a fost atri
buit unei personalități poli
tice civile — Abdirasak Mo
hamed Ilassan.

• GUVERNUL COLUMBIAN 
a oferit o recompensă de 50 000 
dolari pentru orice informații 
care ar putea să contribuie la 
eliberarea fostului ministru de 
externe Fernando Londono y 
Londono, răpit joi de către mem
brii unei organizații numite 
„Armata pentru Eliberare Na
țională“. Potrivit cercurilor po
litico din Bogota, recompensa 
ar fi fost oferită după ce nego
cierile dintre 
reprezentanții 
șual.

IRLANDA 
DEMONSTRAȚIA PROTESTAN
ȚILOR S-A DESFĂȘURAT IN 

LINIȘTE '

autorii răpirii și 
guvernului au e-
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• PESTE 100 000 DE LOCUI
TORI ai capitalei Irlandei de 
xorcl, membri ai grupării con
fesionale protestante, au demon
strat luni pe străzile principale 
ale Belfastului, comemorînd 
victoria repurtată la 13 iulie 1690 
de regele protestant Wilhelm de 
Orania asupra catolicului Iacob 
al II-lea Stuart. Demonstrația, 
urmărită de alte citeva zeci de 
mii de protestanți, masați de-a 
lungul străzilor, s-a desfășurat 
fără incidente. Importante forțe 
de ordine, apreciate la 20 000 de 
oameni, au supravegheat îndea
proape manifestările prilejuite 
de această sărbătoare protes
tantă.

■■■■■■■■■■■a

IRAK. La Țesâtoria din 20 milioane m.p. țesă-Mosul, cu o capacitate de 
turi pe an.

niul industriei petroliere, 
au permis îndreptarea 
unor fonduri din ce în ce 
mai mari, către agricul
tură, ramură în care ac
tivează aproximativ 70 la 
sută din cei 8 milioane de 
locuitori ai țării. Pe Tigru 
și Eufrat, paralel cu 
losirea sistemelor 
gație în funcțiune de 
cole, au început

de
să

lo- 
iri- 
se- 
se

profileze moderne baraje 
hidroelectrice, lacuri de 
acumulare, ale căror ape 
potolesc setea pămînturi- 
lor aride, 
crescînd de 
proprietărite, 
de experiența acumulată 
în centrele naționale a- 
gricoie, aplică pe scară 
din ce în ce mai largă 
metode moderne de ex-

Un număr 
familii îm- 

beneficiind

ploatare a suprafețelor 
agricole.

Transformările înnoi
toare petrecute în ultimii 
ani pe meleagurile vechii 
Mesopotamii, sînt mărtu
rii ale voinței poporului 
irakian tle a 
forturile sale 
progresului.

continua e- 
pe drumul

I. TIMOFTE
★ ★

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Irak, domnului AIIMED HASSAN AL-BAKR, următoarea tele
gramă.

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Irak, vă adresez, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
felicitări cordiale și urări de progres pentru poporul irakian.

succesiunea generațiilor, o 
păstrează mereu vie.

Franța prezentului este o 
țară angajată intr-un vast 
efort creator, exprimat prin 
impresionante realizări mai 
ales în domeniul industrial 
și tehnico-științific. într-o 
lume în care ritmul rapid 
al descoperirilor și progre
sul vertiginos al tehnicii au 
declanșat o competiție fără 
precedent, Franța își afirmă 
puterea de creație, aduce o 
substanțială contribuție la 
tezaurul civilizației umane. 
Centrul de cercetări nuclea
re de la Cadarachc, ca și 
uzinele aviatice de Ia Tou- 
louse, faimoasele întreprin
deri Renault ca și moderne
le fabrici ale Lyonului — ca 
să amintim doar acest peri
metru, una din numeroasele 
„inimi industriale“ ale Fran
ței — relevă potențialul 
unei țări care a găsit resur
sele și energia de a păstra 
ritmul 
unei 
strălucitoare prestigiul 
lizărilor contemporane.

Deseori, de-a lungul 
colelor, istoria Franței 
găsit legată, într-un fel 
altul, de cea a poporului 
mân. Prietenia româno-fran
ceză are trainice rădăcini în 
istorie și în contempora
neitate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în inter
viul acordat ziarului „Le 
Vlonde“: „După cum se știe, 
prietenia și colaborarea ro- 
mâno-franceză au o veche 
tradiție, izvorîtă nu numai 
din afinitățile de limbă și 
cultură, ci și din aspirațiile 
comune spre progres ale 
celor două popoare". Recen
ta vizită a președintelui 
Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu 
în Franța — ca și cea între
prinsă de generalul de 
Gaulle în România — a pri
lejuit o emoționantă mani
festare a tradiționalei ami
ciții dintre cele două po
poare, o concludentă afir
mare a aspirației României 
și Franței de a dezvolta le
găturile dintre ele pe mul
tiple planuri. Convorbirile 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Georges Pom- 
pidou, reprezintă un moment 
de o deosebită importanță

epocii, de a adăuga 
moșteniri culturale 

rea-
se- 
s-a 
sau 
ro

cedentele istorice, ca și de 
condițiile favorabile gene
rate de prezent.

România și Franța consta
tă cu satisfacție apropierea 
punctelor lor de vedere în 
ceea ce privește o serie de 
probleme majore aflate pe 
ordinea de zi a vieții inter
naționale. Trăind în Europa, 
ele sînt preocupate în pri
mul rind de soarța acestui 
încercat continent. în decla
rația româno-franceză se 
sublinia : „în scopul elimi
nării principalelor cauze de 
litigii și de tensiune estfe 
necesar să fie recunoscute și- 
satisfăcute preocupările le
gitime ale tuturor statelor 
în ceea ce privește securita
tea lor. La capătul acestui 
proces, politica blocurilor 
va trebui să facă loc unei 
organizări de securitate, re- 
clamind un sistem de anga
jamente și măsuri concrete, 
care să excludă folosirea 
lor(ei și să asigure dezvol
tarea pașnică a statelor eu
ropene într-un climat de 
destindere, înțelegere și coo
perare“.

Extinderea continuă a le
găturilor româno-franceze, 
salutată cu profundă satis
facție la București, ca și la 
Paris, răspunde în egală 
măsură intereselor funda
mentale ale celor două țări, 
dă expresie sentimentelor 
reciproce de prietenie din
tre popoarele noastre, con
stituie o contribuție la îm
bunătățirea climatului în Eu
ropa și în lume. „Colabora
rea româno-franceză — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este chemată 
să demonstreze că două po
poare cu orînduiri 
diferite, animate de 
de a trăi în pace și 
gere, de a nu mai 
politica de dominare
ță. pot coexista în bună în
țelegere, în bună prietenie 
și pot contribui prin aceasta 
Ia dezvoltarea colaborării 
internaționale“.

De ziua națională a Fran
ței, poporul român și tinăra 
sa generație transmit 
porului francez 
sincere urări de 
și progres.

sociaJe 
dorința 
înțele- 
admite 
și for-

po- 
cele mai 

prosperitate
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M. RAMURĂ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, următoarea 
telegramă :

Sărbătoarea națională a Franței îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa, domnule Președinte, calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și prosperitatea poporului francez 
prieten.

Păstrînd cele mai frumoase amintiri despre recenta vi
zită in Franța, precum și despre convorbirile rodnice pe 
care le-am avut cu dumneavoastră, am ferma convingere 
că relațiile prietenești de colaborare dintre România și 
Franța vor continua să se dezvolte în interesul celor 
două popoare ale noastre, al păcii și înțelegerii în Europa 

și în lume.
Primiți, domnule Președinte, asigurarea înaltei mele 

considerațiuni.
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