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Printre constructorii autoturismului românesc la doi ani
Vizită protocolară de la tăierea panglicei inaugurale

maturizării
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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE CONGO,

JOSEPH-DÉSIRÉ MOBUTU
Marți la amiază a sosit în 

Capitală președintele Republi
cii Democratice Congo, Jo-- 
seph-Desirâ Mobutu, care îm
preună cu soția, întreprinde o 
vizită oficială în țara noastră, 
la invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Festivitatea de primire a 
președintelui Republicii De
mocratice Congo a avut loc pe 
aeroportul internațional „Bu- 
curești-Olopeni", unde au ve
nit în întîmpinare președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu soția 
sa, Elena • Ceaușescu, Ion 
Cheorglie Maurer. președin
tele Consiliului de Miniștri, cu 
soția, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat. Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor exter
ne, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 

''lri.iîreni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români, congolezi 
și corespondenți ai presei 
străine.

Se aflau de față ambasado
rul Republicii Democratice 
Congo la București, Theodore 
Kondo Belan, alți șefi de mi
siuni diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic.

La aerogară erau arborate 
drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Democratice Congo. 
Pe frontispiciul pavilionului 
oficial se aflau portretele pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintelui Republicii Democra
tice Congo, Joseph-Desire Mo
butu. Urările „Bun sosit Ex
celenței sale, președintele Re
publicii Democratice Congo, 
Josevh-Desire Mobutu !“, „Să 
se dezvolte și să se întărească 
prietenia dintre popoarele Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Con
go", erau înscrise pe mari :
pancarte. ,

La ora 12 avionul preziden
țial, însoțit de la intrarea în 
șvațiul aerian al țării noastre i 
de avioane cu reacție ale For
țelor Armate Române, ateri
zează. Președintele Joseph- 
Dâsire Mobutu, și soția, Ma- 
rie-Antoinette Mobutu, sînt sa
lutați la coborîrea din a- 1 
vion de președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția, Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat

. își strîng cordial mîinile.
In vizita oficială în țara 

noastră șeful statului congolez ! 
este însoțit de Thomas Tumba, 
membru al Biroului Politic al

Mișcării Populare a Revoluției 
(M.P.R.), comisar general al 
tîrgului internațional — Kins- 
hasa, Andre Bo-Boliko, mem
bru al Biroului Politic al 
M.P.R., secretar general al V- 
niuhii naționale a muncitori
lor congolezi, Jean Theodore 
Umba Di Lutete, ministru de
legat pe lingă președinția Re- . 
publicii,'Evariste Loliki, vice- 
prim-ministru al afacerilor ex
terne, însărcinat cu coopera
rea, Marcel Lengema, amba
sador itinerant, și alte per
soane oficiale.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, pre
zintă oaspeților , oficialitățile 
române venite în întîmpinare.

In timp ce se intonează im
nurile de stat, ale celor două 
țări, răsună 21 ■ salve de arti
lerie. Cei doi șefi de stat frec 
apoi în revistă garda de o- 
rioare. Oprindu-se în fața mili
tarilor români, președintele 
congolez; îi salută în limba 
română,: „Bună ziua soldați".

Președintelui Republicii De
mocratice Cdngo, Joseph-De
sire Mobutu. îi sînt prezentați 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, precum 
și celelalte persoane oficiale 
române.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Joseph-Desire Mobutu pri
mesc apoi defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși cetățeni ai Capi
talei aflați pe aeroport aplau
dă cu căldură pe cei doi șefi 
de stat. Președintelui Repu
blicii Democratice Congo, so
ției sale, celorlalți oaspeți, li 
se oferă buchete de flori.
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii De
mocratice Congo, Joseph-De
sire Mobutu, și soția, Marie- 
Antoinette Mobutu, au făcut 
la Palatul Consiliului de Stat 
o vizită protocolară președin
telui Nicolae Ceaușescu și so
ției sale, Elena Ceaușescu.

La întîlnire au participat 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, Manea Mănescu, vice-pre- 
ședinte al Consiliului de Stat, 
Florian Dănălache, președinte
le Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Alexandru 
Tujon, ambasadorul României 
în Republica Democratică 
Congo.

Din partea Republicii De
mocratice Congo au luat par
te Thomas Tumba, membru al 
Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției (M.P.R.), 
comisar general al Tîrgului 
internațional 
dre Bo-Boliko, _______
roului Politic al M.P.R., 
cretar general 
ționale a Muncitorilor Congo
lezi, Jean Theodore Umba di 
Lutete, ministru delegat pe 
lingă președinția Republicii, 
Evariste Loliki, viceministru

Kinshasa, An- 
membru al Bi- 

se- 
al Uniunii Na-

al afacerilor externe, însărci
nat cu cooperarea, Theodore 
Kondo Belan, ambasadorul 
Republicii Democratice Congo 
la București.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat președin
telui Republicii Democratice 
Congo, Joseph-Desire Mobu
tu, și soției sale, Marie-Antoi- 
nette Mobutu, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia“, clasa I.

în același cadru, președin
tele Joseph-Desire Mobutu a 
înmînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, și soției sale, Ele
na Ceaușescu, Marele Cordon 
al Ordinului Național al Leo
pardului.

în alocuțiunile rostite, pre
ședintele Ceaușescu și preșe
dintele-Mobutu au subliniat 
că distincțiile conferite — cele 
mai înalte ordine ale Româ
niei și Republicii Democrati
ce Congo —constituie un sim
bol al prieteniei și prețuirii 
reciproce, o înaltă recunoaște
re a contribuției aduse de cei 
doi șefi de stat la dezvoltarea 
legăturilor de prietenie ro- 
mâno-congoleze la promova
rea păcii și colaborării inter
naționale.

Dineu oferit ile președintele

Ro
și

de Stat
Președintele Consiliului 

Stat al Republicii Socialiste 
mânia, Nicolae Ceaușescu,

De-alungul întregului traseu, cetățenii Capitalei au făcut o primire călduroasă înaltului oaspete

soția. Elena Ceaușescu, au oferit 
marți, la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Demo
cratice Congo, Joseph-Desire 
Mobutu, și a soției sale, Marie- 
Antoinette Mobutu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Ion Ioniță, pre
cum și Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl înso
țesc pe președintele Republicii 
Democratice Congo în vizita ofi
cială pe care o întreprinde în 
țara noastră.

înainte de începerea dineului 
au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Stat,. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Democratice 
Congo, Joseph-Desire Mobutu, 
au rostit toasturi.

(Textul toasturilor în pagina a 
V-a).

(Agerpres)

ANTICIPÎND CUVÎNTUL 
DIN ADUNAREA DE ALEGERI

Dacă cineva venit pentru pri
ma oară în organizația noastră, 
care numără vreo 250 de ute- 
ciști, s-ar interesa să o cunoască, 
primul lucru care i-ar atrage a- 
tenția ar fi acțiunile de muncă 
patriotică. Pe drept cuvînt, re
zultatele pe care de ani de zile 
le obținem • în acest domeniu 
fac mîndria organizației, fiind
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a să parcurgi in-, 
candescența unei 
singure zile pră
bușită peste Insula 
Mare a Brăilei, ți 
se cer cel puțin 12

ceasuri. Timp lung pentru 
informații și discuții cu înso
țitorul alături de care pă
trunzi pe „canalul“ dintre re
colte. Zic canal, fiindcă acest 
imens teritoriu dintre ape a- 
saltat de verticalitatea vitală 
a culturilor, abia îngăduie 
cîteva drumuri înăbușite, 
subțiri, adincindu-se în întu
nericul verde al lanurilor.

O întrebare pe care am mai puș-o și pină 
acum de multe ori. Intr-o anchetă în care ur
măream participarea tinerilor la viata de or
ganizație, în toate manifestările sale multiple, 
sau într-un reportaj de la o acțiune patriotică 
a rostit cel mai adesea și întrebarea :_ce poți 
să spui despre organizația ta? Iar dacă nu am 
formulal-o în cuvinte, ea se subînțelegea fi
resc din intimplările relatate. _ ’.

De data aceasta insă vrem ca părerile unui 
tînăr sau altuia să ajungă în pagina de ziar 
sub semnătura autorului lor, fără intermediul 
binevoitor al redactorului, vrem ca ziarul să 
mijlocească, sub titlul de mai sus. un dialog 
cit mai deschis între organizație și membrii 
săi. Acum, cînd fiecare colectiv de utcciști se 
pregătește să întîmpine un moment de mare 
însemnătate in viata organizațiilor noastre, 
cel al alegerilor. întrebarea capătă nu numai 
valoarea unui început de dialog, ci și semni
ficații mult mai pline de miez. Acum este 
prilejul cel mai nimerit cînd poți să spui, in
tr-adevăr. tot ce știi despre organizația din 
care faci parte : să-ți rememorezi clinele de 
reală satisfacție, ca si pe cele mai puțin plă-

...

Au trecut doi ani de cînd 
platoul Colibașilor era c-------
nionul de start al unei ramuri 
noi în industria românească — 
moment marcat de plecarea în 
cursă a primului autoturism ieșit 
de pe banda de montaj. „Dacia
— 1100“ este acum familiară șo
selelor țării. Alături, silueta mai 
nouă a „Daciei 1300“.

Știu. Nu reziști să nu te în
trebi cînd au avut timp să în
vețe acești oameni, mulți dintre 
ei foarte tineri — medie de vîrstă 
a colectivului este sub 30 de ani
— deprinderile purtînd parafa 
preciziei ce le presupune con
strucția automobilului ? Măsurînd 
cu pasul lungimea halei întreba
rea revine, se accentuează. Ben
zile transportoare dau impresia 
unui perpetuum mobile, tactul lor 
condensînd în sine un întreg con
cept de a lucra. Atelierul de 
montaj subansamble din tablă re
cent intrat în funcțiune, cu apa
ratele lui de sudură prin puncte, 
cu acele siluete verticale proiec
tate difuz de flama întreruptă 
brutal la încheierea operației.teh
nologice, prelungește, completea
ză atmosfera de permanentă nou
tate. Cu atît mai atent răscolești 
mișcările oamenilor, baletul de
getelor, dominat de efortul în
cheierii la timp a operației încre
dințate. Cum se descurcă ?

le cînd pe 
coborât fa-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a 11-a)

tul

ISTRATE

ceva mai
stă înscrisă în car- 

inginerului 
al Insulei

insularilor“
Harta Insulei — delimitînd 

răzoarele celor 40 de ferme — 
este singura oglindă în care 
mai pot să-mi deslușesc pașii. 
Mă întorsesem temător, după 
mai bine de două luni de ab
sență de la acea îndelungată și 
mocnită bătălie cu apele Du
nării, aici unde, un substan
țial rezervor de cereale ale 
țării își găsise refugiul din 
calea puhoaielor. 72 000 hec
tare inelate într-un perime
tru de 156 km de dig, consti- 
tuiseră indicativul de luptă al 
celor 14 000 de apătători eroi

Cu litere drepte și apăsate 
o cifră ceva mai mare — 
16 000 
netul de lucru al

adjunct

(Continuare în pag. a 11-a)

Imagine cotidiană la banda de 
montaj a Uzinei de autotu

risme Pitești

Județul Prahova a îndeplinit 
planul cincinal la producția

globală industrială
Telegrama adresata C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe secretar 

general,
Comitetul județean Praho

va al P.C.R. raportează cu 
profundă satisfacție și mîn- 
drie patriotică Comitetului 
Central că in ziua de 23 Au
gust. marea sărbătoare na
țională a poporului român, 
s-au realizat prevederile pla
nului cincinal la producția 
globală industrială in județul 
nostru.

Animate 
patriotism, 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
au reușit să valorifice la un 
nivel superior rezervele de 
sporire a producției, a pro
ductivității muncii și de creș
tere a eficienței întregii ac
tivități economice.

în anii aeestui cincinal, de 
mărețe înfăptuiri in toate

de un fierbinte 
colectivele de

noștri atunci cînd 
să-și aducă con- 
îndeplinirea unor 

Aș vrea însă să vă 
mult desPre o 
care

Șifrămîntă

Din sociologia
succesului

de GEORGE IVAȘCU

pabili tinerii 
sînt chemați 
tribuția la 
obiective.
vorbesc mai 
âltă problemă 
multe neajunsuri 
mine mă 
vreme. Este vorba de prezența 
tinerilor în procesul de pro-

ne aduce 
care pe 

de multă

domeniile vieții economice 
și sociale, am simțit, mai 
mult ca oricind, sprijinul 
permanent al conducerii de 
partid și de stat, al dumnea
voastră personal, tovarășe 
secretar general, care ne-a 
stimulat și mobilizat în în
făptuirea politicii profund 
științifice a partidului, de în
florire multilaterală a națiu
nii noastre socialiste.

însuflețiți de istoricele do
cumente ale celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, oamenii 
muncii din industria praho
veana sînt hotărîți să reali
zeze pină la finele anului o 
producție globală suplimen
tară, față de prevederile cin
cinalului, in valoare de 4,5 
miliarde lei.

Se vor realiza în plus 7 
instalații de foraj, 77 000 tone

(Continuare în pag. a V-a)
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nărilor generale. Deși s-a dis
cutat și răsdiscutat foarte mult 
acest subiect, lucrurile nu s-au 
schimbat cu nimic. Aceasta este 
urmarea faptului că. orice dis
cuție ce se poartă pe această 
temă nu are alt scop, se pare, 
decît obținerea unui nou anga
jament din partea celor ce au 
greșit. Nimic altceva. Dacă mă

TÎNĂRUL DESPRE ORGANIZAȚIA SA
cute, pe care ți le-a oferit intr-un an de zile ; 
să pui în balanță reușitele și nereușitele acți
unilor întreprinse, pentru a vedea care atirnă 
mai greu ; să te așezi pe tine însuți într-o 
balanță, pentru a api^cia propria ta partici
pare la viața întregului colectiv.

Va fi, aceasta, o încercare binevenită de a 
pune organizațiile U.T.C- în fața rezultatelor 
lor de pină acum și. poate mai mult decît a- 
tît, o dorință firească de a Ie sugera cîteva 
îndemnuri și recomandări pentru viitor, cu 
atît mai utile, cu cit sint făcute de înșiși 
membrii lor. Cu siguranță că. in ziua noilor 
alegeri, organizația U.T.C. va ține seamă de 
părerea ta despre ea, așa cum ai mărturisit-o 
ziarului nostru.

tot municipiul 
în aceste zile 

___ , __ sînt angajați, 
alături de alte organizații,, la 
acțiunea de regularizare a 
cursului rîului Adona din mar
ginea municipiului. Asemenea 
acțiuni patriotice, între care aș 
mai aminti colectarea de fier 
vechi, prezența la înfrumuseța
rea orașului, ne-au adus un be
neficiu moral cu care ne mîn- 
drim.

Am desprins pentru început 
aceste activități ca să eviden
țiez cît mai bine resursele co
lectivului. dăruirea cu adevă
rat entuziastă de care sînt ca-

cunoscute în 
Oradea. Chiar 
utecișfii noștri

ducție, problema capitală a 
atenției organizației. Iată cum 
stau lucrurile. Sînt o serie de 
tineri, n-aș putea spune cu 
precizie cîți anume, dar în 
orice caz destui care creează 
o problemă pentru întreaga 
organizație și care nu vor în 
nici un chip să se supună serio
zității și disciplinei presupuse 
de această activitate. Cîțiva din
tre aceștia și-au făcut din chiul 
o a doua profesiune. Persistența 
acestui semn de întrebare, vi
zibil pentru toți salariații în
treprinderii, a devenit leit-mo- 
tivul aproape general al întru
nirilor noastre, mai ales al adu-

fr.ămîntă ieșirile cu totul nega
tive ale tinerilor respectivi, mă 
frămîntă încă mai mult înceti
neala cu care acționăm pentru 
a pune capăt definitiv unor ase
menea manifestări. Este aici și 
lipsă de fermitate, și responsa
bilitate cu jumătăți de măsură, 
într-un cuvînt multe din elemen
tele care compun conștiința pro-

VICTOR MÄRCULESCU 
lăcătuș,

Întreprinderea „Bihoreana” 
Oradea

(Continuare în pag. a Il-a)

Aflîndu-mâ într-un mare restaurant pe Litoral, am fost 
frapat de gentilețea unui tînăr ajutor de ospătar : el 

era deosebit de atent cu cei ce luau masa, îi servea 
prompt cu tot ceea ce trebuia, ascultîndu-le politicos 
dorințele, nu slugarnic dar nici cu un aer suferind sau 
blazat, mișeîndu-se rapid printre mese, cu o figură des
tinsă, sigur pe el fără ostentație, într-o țim^â sclipind de 
curățenie, cu mîini îngrijite și agere. Nici o mirare, dar, 
că la un moment potrivit mi-am îngăduit a-l întreba pe 
acest tînâr de cînd e în acest serviciu public și ce școală 
are. Mi-a răspuns : nu e decît o slujbă de vacanță — 
din iulie pînă pe la mijlocul lui septembrie ; altfel, e 
student în anul II la Statistică. Fără a-l stingheri prea 
mult cu alte întrebări, am aflat că în vara aceasta sînt 
pe Litoral vreo .400 de studenfi care s-au angajat în dife
rite munci sezoniere : la oficii de turism, la hoteluri, ges
tionari de băuturi răcoritoare pe plaje, la telefoane etc.

Nu toți acești s'udenți s-au angajat în asemenea ser
vicii din constrîngere materială sau din aviditatea după 
cîștiguri bănești ; mulți au făcut-o din dorința de a 
munci, din necesitatea de a-și folosi timpul de vacanță 
în mod util și interesant, unii atrași de ineditul întreprin
derii, alții, desigur, și de suma bănească pe care o pu
teau achiziționa prin proprii eforturi.

Așadar, o sociologie a muncii oarecum inedită, în 
parametrii tot mai caracteristici timpurilor noastre, cînd 
a munci, prestînd chiar servicii „manuale", a încetat a 
mai fi ceva stingheritor, în cadrul unui sistem de relații 
inter-umane altul decît odinioară.

Trebuie spus, de altfel, că și în Occident, în timpul va
canțelor sau — cum am întîlnit în R.F.G. — în timpul 
weekendului, asemenea forme de muncă a tineretului 
universitar sînt tot mai frecvente. Ghidul nostru de la 
Bonn era relativ înlesnit din punct de vedere material 
(tatăl său era directorul unui săpfămînal de mare tiraj 
apărînd la Frankfurt am Main). Dar tînărul — student la 
Romanistică în ultimul an — are deja o tradiție proprie 
ca în fiecare an, în vacanța mare, să se angajeze „ne
apărat" undeva. El ne-a condus în'r-o seară la un restau
rant unde am fost serviți de un chelner care-i era coleg 
și cu care ne-am întreținut prietenește, profitînd că ora 
tîrzie făcea a nu fi prea aglomerat de clienti. La fel, la 
Hamburg, ghidul, fiu al unui medic reputöt, mi-a spus că 
anul trecut a lucrat două săptămîni ca spălător de vase 
într-un restaurant, pînă ce a izbutit să se facă angajat la 
un tîrg internațional, ca vînzător într-un raion de pape- 
tărie. La un magazin de încălțăminte din München, o 
elevă de vreo 16 ani se angajase ca vînzătoare pe timpul 
vacanței. Intr-o duminică, la volanul unui taxi am aflat 
că se afla un tînăr profesor care-și rotunjea astfel venitul 
înlocuind pe șoferul profesionist aflat în concediu...

Exemple ca acestea s^ar mai putea încă cita, numeroa
se și diverse. E-adevărat, există încă, și nu puțini, tineri 
pentru care munca fizică, prestarea unor servicii în 
timpul lor liber, în vacanțe, constituie un prag greu de 
trecut sau chiar „de neconceput". Sînt încă, și nu puțini, 
tineri, aiurea ca și la noi, care, deși la vîrsta cînd ar pu
tea să-și cîștige singuri existența, sau măcar parțial să 
contribuie la întreținerea lor, nu înțeleg sau nu vor să 
înțeleagă posibilitatea, dacă nu obligația morală, civică, 
de a munci.

Psihologia muncii — pare s-ar cuveni a fi cu atît mai 
activă cu cît urcăm tot mai mult pe treptele unei societăți 
fundată pe virtuțile muncii — această psihologie trebuie 
să intre de-cu-vreme în obiceiul, în reflexul social al ti
neretului nostru „intelectual".

_ Mihai Ralea ne-a lăsat o excelentă lucrare despre so
ciologia succesului. Munca, dorința de a munci încă de 
tînăr stau la baza reușitei în viață, a succesului personal.

I
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CONSTANȚA
ÎN AȘTEPTAREA 
LUI 15
SEPTEMBRIE
In județul Constanța, șantierul 

școlar 1970/1971 are în mare 
măsură obiectivele realizate ast
fel ca la 15 septembrie toți ele
vii să beneficieze integral de 
condițiile create. La 31 august 
vor fi gala construcțiile pentru 
76 de săli de clasă (56 din inves
tiții și 20 din contribuții volun
tare), care vor concretiza apariția 
a 5 unități școlare noi și extin
derea celor existente, conform 
necesităților impuse de apariția 
clasei a X-a din învățămîntul ge
neral. La Constanța și la Med
gidia- se vor mai da în folosință 
două internate cu o capacitate 
de 200 de locuri fiecare. Pentru 
dotarea unităților din învățămînt 
nuttiai din buget s-a prevăzut su
ma de 2 918 000 lei, dintre care 
circa două milioane lei pentru 
mobilier școlar și 918 000 lei pen
tru material didactic necesar tu
turor formelor de învățămînt. La 
această sumă se adaugă 3 245 000 
lei din investiții pentru dotarea 
noilor unități care vor fi date în 
folosință la 1 septembrie 1970. 
Difuzarea manualelor noi a în
ceput de la 1 august și s-a prevă
zut să se încheie la 25 august, 
transportul lor la școli fiind asi
gurat de unitățile furnizoare. In 
cee. ce privește cadrele didacti
ce, se scontează pe prezentarea 
la locul de muncă a noilor ab
solvenți într-o proporție mult 
mai mare decît anul trecut (74 
la sută), astfel ca în anul școlar 
1970/1971 în școlile județului, la 
catedre, cadrele calificate să fie 
în proporție de 90 la sută. O u- 
tilă inițîătivă a inspectoratului 
școlar județean Constanța a fost 
și stabilirea și centralizarea tu
turor datelor pe vîrstă și pe ti
puri de școli cu privire la cere
rea de uniforme școlare în așa 
fel ca în magazinele tuturor loca- I 
lităților să se afle cantitatea și 
sortimentul necesar de uniforme 
școlare.

C. STĂNCULESCU

Programul „Zilelor George 
Enescu“ mai include momente 
de artă plastică (și amintim, in 
acest sens, vernisajul expozi
ției de acuarelă „Eneseiana", a 
pictorului de origine botoșenea- 
nă Ion Murariu), precum și două 
expoziții documentare. Reținem 
ca .interesantă invitația la un 
oolocviu științific enescian, ale 
cărui disouții vor constitui cu
prinsul unui viitor volum „G. 
Enescu“.

Pentru a încheia genericul 
sărbătorii botoșânene, semnalăm 
o întâlnire între prietenii și co
laboratorii lui George Enescu, 
un concurs „Cine știe, cîștigă“, 
organizat de Radioteleviziunea 
Română în colaborare cu Comi
tetul județean pentru cultură și 
artă Botoșani și un spectacol de 
sunet și lumină „Cîntecele nu 
pier niciodată" — in interpreta
rea unui colectiv de actori din 
București și Botoșani, spectacol 
Care-și propune să evoce atmos
fera anilor copilăriei lui George 
Enescu la Liveni. Apreciem in 
mod deosebit seriozitatea aces
tei inițiative, caracterul com
plex al întregii manifestări.

• Volumul Dincolo de azur 
înmănunchează schițe și nuvele 
inspirate din viața armatei 
noastre. Ele conțin pagini inte
resante pentru 
larg de cititori.

un cerc foarte

1 n //■

EILIANA MOLDOVAN

„COLOANE "LE 
ELECTROPUTERII

Creatorii locomotivei „Diesel“ 
din Craiova, membri ai cercului 
literar „Cezar Petrescu“, și-au a- 
dunat lucrările literare în 
„Coloane“ și în culegerile 
Triunghi de august (dedicată ce
lei de-a XXVI-a aniversări a eli
berării patriei) și împlinire. Sem
nează : Ștefan Tunsoiu, ing. Za- 
haria Cioreanu, Ion Prunoiu, O- 
vid Hotinceanu, Mihail 
Ștefan Banciu. Poeziile 
titluri semnificative : 
noastră“, „Partidului“, 
rul“. .Un îndemn și pentru alte 
prestigioase uzine cu cenacluri 
literare.

Nemeș, . 
poartă 
„Uzina 
„Sudo-

L. P.

NOUTĂȚI PENTRU 
TINERET LA 

EDITURA
MILITARĂ

EXPOZIȚIA 
STUDENȚILOR 
CLUJENI

50 de studenți clujeni printre 
care se numără și cițiva absol
venți ai Institutului de arte 
plastice „Ion Andreescu“ expun 
în cadrul Pavilionului din par
cul orașului lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și artă deco
rativă. Se remarcă : „Nud" 
(Cornel Popovici), „Compoziție" 
(Tamăș Cseke), „Portret" (Lu
cia Popovici), „Circul“ : (Ion 
Gheorghe).

BENONE NEAGOE

• Apreciată de G. Călinescu 
ca un mic roman istoric croit pe 
un „fundament clasic“, scrierea 
„Petru Rareș“ a lui Gheorghe 
Asacbi recompune cu mijloace 
artistice o scurtă dar interesantă 
perioadă din istoria patriei 
noastre. Ea ne prezintă aspecte 
de epocă mai puțin cunoscute 
care contribuie, alături de altele 
de aceeași factură, la educarea 
patriotică a tineretului nostru.

ZILELE
GEORGE 
ENESCU
l • „Start spre extraordinar“. I 

22 de povestiri polițiste și de I 
anticipație semnate de 22 de I 
scriitori ai genului. Fondurile I 
realizate din vînzarea lui, drep- I 
turile cuvenite autorilor, vor fi I 
destinate ajutorării populației [ 
din județele lovite de inundații. 7

• Cine este acest Balthazar ? 
Un superspion trimis în Româ
nia cu scopul de a obține infor
mații în legătură cu apărarea 
țării.

Alcătuit dintr-un șir de epi
soade captivante, romanul lui 
Theodor Constantin — Baltha
zar sosește luni — ne înfățișea
ză aspecte interesante, capti
vante, din activitatea organelor 
noastre de securitate și a mili
tarilor care stau de strajă pa-

• S-A PETRECUT LA HOTE
LUL „ÎMPĂRATUL ROMANILOR“ 
DIN SIBIU. Liliana Rădulescu, 
Maria Roșianu și Aurora Constan- 
tinescu, eleve la Liceul nr. 35 din 
București, se aflau în Sibiu aștep- 
tînd confruntarea cu junioarele 
baschetbaliste din Polonia. Par- 
curgînd etajul III, cele trei com
ponente ale lotului național de 
baschet junioare s-au găsit în fața 
unui „spectacol“ inedit. De-a lun
gul culoarului se aflau împrăștiate 
numeroase bancnote de cîte 100 de 
lei. Banii au fost adunați șl în- 
mînați antrenorului Gheorghe 
Benone, iar de la acesta păgubașe
lor... sportivele echipei poloneze. 
Drept recompensă : mulțumiri și 
sărutări colegiale.

• II MAI LIPSEAU 100« DE 
LEI. Marin Stancu (27 de ani) 
agent poștal în comuna Vîlcele, 
județul Olt, avea obligația să adu
ne încasările de la gestionarii u- 
nităților cooperației de . consum 
din localitate și să le depună prin 
mandat poștal la Banca Națională, 
în loc să le elibereze acestora 
chitanțe tipizate el dădea chitanțe 
false, iar banii șl-i însușea. Din 
1968 și pînă în mai 1970. a pus 
deoparte, astfel, 99 000 lei. II mai 
lipsea o mie ca să fie suma ro
tundă. Dar a fost arestat, iar pre
judiciul recuperat integral.

imediat. La fel de rapid au ajuns 
în arestul miliției Chevereșean 
Partenle (20 ani) mecanic auto, 
fără servici în prezent și Mihai 
Dedar (20 ani) muncitor și el dar 
tot neîncadrat, care au spart lo
cuința unui cetățean din’Timișoa
ra furînd bani, bijuterii etc. In a- 
celași oraș, a fost găsit In gară 
Nicolae Ilie Dărășteanu din satul 
Tiulești, comuna Tăurești Hulie. 
doara, instalator de încălzire cen
trală, fără servici actualmente, 
care nu avea bilet de tren nici de 
peron, în schimb poseda o garde
robă întreagă care nu se potrivea 
cu măsura lui : era rezultatul unui 
furt pe care l-a săvîrșit cu o zi 
înainte la căminul elevilor grupu
lui școlar C.F.R. din Bd. Repu
blicii.

• ATENȚIE CIOLPANI, KILO
METRUL 37. Unul după altul, 
două autoturisme, circullnd cu vi
teză excesivă, pe ploaie, au intrat 
în cîte un pom din comuna Ciol
pani, județul Ilfov, la km 37,300 și 
km 37.500. Bilanțul : un mort și 
trei răniți, plus pagube de peste 
35 000 lei.

PATRU

PE HARTA
513 NUME

LUMII
NOI

150 DE ANI
LUI ION

DE LA MOARTEA
BUDAI-DELEANU

• ALCOOL ! Muncitori califi
cați. unul dintre ei căsătorit, 
avind profesii ca mecanic auto, 
sudor, aparent deci oameni serioși, 
Gheorghe Dumbravea, Matei Ghl- 
ță, Neculal Tofan, Georgică Con- 
standache, Vasile Hurjui, din 
Tecuci, după ce au fost la bîlciul 
din localitate unde au băut bine 
au pornit pe la miezul nopții cu 
Intenția fermă de a găsi femei 
singure pe care să le atace pentru 
a abuza de ele ! Le-a ieșit în oale 
o pereche : pe băiat l-au luat la 
bătaie, iar pe fată au violat-o. 
Acum 
arest 
luliu 
comuna Tețchea, Bihor, căsătorit, 
tată a trei copil, care a intrat pe 
la ora 10 seara la o serată a ti
neretului din comuna sa pus pe 
scandal. Invitat de un lucrător de 
miliție să părăsească reuniunea a 
sărit la bătaie. Și mai trist a fost 
epilogul beției Iul Neacșu Badeâ. 
22 de ani, mecanic de locomotivă 
cu abur, domiciliat în comuna 
Braniștea, Dîmbovița : încercînd, 
în stare de ebrietate, să demonte
ze fasungul unui bec din locuința 
sa a fost electrocutat mortal.

CEI O SUTĂ
săvîrșești o faptă 

zîm'betul îți este indrep-
de

Tot însînt arestați.
s-a trezit din. beție $i 
Fechete (28 ani) din

Gînd 
laudă, 
tățiit. Cu atât mai mult este în
dreptățit el in împrejurarea din 
care fotografia reține doar un 
fragment. 100 de elevi ai unui 
institut special de reeducare 
minori aflați, deci, ÎMr-iin loc 
unde învață să facă fapte bune, 
au contribuit, zile și nopți, la 
înlăturarea efectelor inundații
lor în orașul Satu Mare.

Pentru elevi ca 
vanți geografia satelitului nostru 
natural devine din ce în ce mai 
greu de învățat : 513 nume noi 
au fost aprobate de Adunarea 
generală a Uniunii Astronomice 
Internaționale pentru diferite 
cratere de pe Lună. Ele vor fi 
imprimate pe toate hărțile ei.

Toate craterele botezate cu a- 
ceastă ocazie se află pe fața as
cunsă a Lunii, exceptînd trei 
dintre ele, care au primit numele 
lui Borman, Anders și Lowell, 
membri ai echipajului „Apo- 
llo-8““. O serie de cratere vor 
purta numele cosmonauților so
vietici Leonov, Tereșkova, Titov, 
Șatalov, Nicolaev, Feoktistov. 
Cîteva cratere mici din apropie
rea Mării Liniștii, unde a asele- 
nizat „Apollo-11“ poartă numele 
membrilor echipajului său.

Și o altă știre privind unul din 
vecinii, noștri : planeta Marte. 
Pe baza analizei spectrelor at
mosferei ei, cercetători de la 
Pasadena au stabilit că, în con
diții prielnice, în ciuda cantității 
reduse de apă existentă acolo ca 
și a rarefierii aerului pot cădea 
scurte ploi. Apa lor poate chiar; 
pătrunde în sol favorizind apa- 
riția sezonieră a unei vegetații.

și pentru sa-

UN MARE
ÎNAINTAȘ

MINISTERUL 
ÎNVĂȚÂMiNTULUI 
COMUNICĂ:

lncepînd cu anul universi
tar 1970/1971, se înființează, la 
Hunedoara, un institut de sub- 
ingineri, în subordinea Institu
tului de mine din Petroșani, la 
care vor funcționa următoarele 
secții (cursuri de zi și serale) :

— furnale și oțelării ;
— prelucrări plastice și tra

tamente termice ;
— electromecanică metalur

gică.
Concursul de admitere pen

tru ocuparea locurilor la In
stitutul de subingineri din Hu
nedoara se va desfășura în pe
rioada 12—20 septembrie a.c., 
la Institutul de mine din Pe
troșani,

Pentru specialitățile „furnale 
și oțelării“ și „prelucrări plas
tice și tratamente termice“ 
disciplinele pentru concursul 
de admitere sînt:

— Matematică (algebră, geo
metrie plană — fără demon
strații — și trigonometrie) — 
scris și oral ;

— Fizică (mecanică, fizică 
moleculară și căldură) — scris.

La specialitatea „electrome
canică metalurgică“, concursul 
de admitere va consta din ur
mătoarele probe :

— Matematică (algebră, geo
metrie plană — fără demon
strații — și trigonometrie) — 
scris și oral ;

— Fizică (mecanică și elec
tricitate) — scris.

Condițiile de admitere și 
programele disciplinelor pen
tru concursul de admitere sînt 
cele indicate în broșura „Ad
miterea in învățămîntul supe
rior“ — 1970.

• ȘI-A „SPĂLAT RUȘINEA“ ? 
Necăsătorită, Ioana Preda (21 ani) 
din comuna Buzoiești, Argeș a 
născut o fetiță la 8 august. Pro
babil gîndindu-se să-și ,«spele ru
șinea“ ea a aruncat după două 
săptămîni copilul într.un puț pă
răsit de lîngă sat. Acum va răs
punde în fața legii, fiindcă nici o 
fîntînă, oricît de adîncă, nu poate 
ascunde o crimă.

• A DOUA CALIFICARE ? E. 
Bobaru din Buftea, (20 de ani) de 
meserie sudor a preferat să treacă 
la spargeri — intrînd prin efracție 
în magazinul cooperativei din lo
calitate a furat, haine, încălțămin
te, un ceas, bani. A fost prins

■■■■■■■■■■■ ■

nenia
SUNETUL MUZICII : rulează la 

Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).
ZBOARĂ COCORII : .rulează la 

Republica (orele 10; 12,30; 16;
18,30; 21).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Sala Palatului (ore
le 18,30), București (orele 9; 12,15; 
16,30; 20,15), Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45), Favorit (orele 9,30; 
13; 16,30, 20), Grădina Doina (ora
20.30) , Grădina Festival (ora 19,30).

ASUL DE PICA : rulează la 
Capitol (orele 18,30; 20,30) ; BILLY 
MINCINOSUL (orele 9,30; 11,45; 14;
16.30) .

Întoarcerea doctorului 
MABUSE : rulează la Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Stadionlil Dinamo (ora 20), Parcul 
Herăstrău (ora 20).

PETRECEREA : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45), Bucegl (orele 10; 15,45; 18), 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20),
Grădina Bucegi (ora 20).

IUBIRI TĂCUTE : (rulează la 
Central (orele 10; 12; 14) 16; 18,30;
20.30) .

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Doina (orele 11,30, 13.45; 16; 18.15;
20.30) , Unirea (Orele 15,30; 18), Vitan 
(orele 15,30; 18).

LANTERNA CU AMINTIRI : 
Timpuri Noi (orele 9,30—20,30 în 
continuare).

Foto : NICOLAE BANIȚA
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Printre corifeii Școlii Ardelene, 
oameni austeri, înclinați mai ales 
către cercetările istorice și filolo
gice, Ion Budai-Deleanu face fi
gură de artist. Dramatică, viața 
i-a fost mai tristă decît opera, 
deși destinul lor seamănă întru- . 
cîtva. Rătăcitor în spațiu (și cît de 
mult și-a iubit țara I), rătăcitor 
în timn (revendicat, în egală mă
sură. de epoca lui Homer și a 
lui Virgilius, de Renaștere și 
veacul luminilor, de trecut și vii
tor), Budai-Deleanu n-a încetat, 
nieicînd, să fie al locului și al 
vremii lui. Desigur, prezentul său 
a fost întunecat de necontenite 
adversități, dăr, ca scriitor, pre
zentul său se consumă astăzi, 
ca un prezent continuu, repara
tor. Avatarurile existenței au fra
ternizat, mai puternic decît la 
alții, cu avatarurile operei. Pen
tru Budai-Deleanu, timpul a fost, 
însă, o succesiune de aminări.

Mai întîi — pribegia. Apoi — 
anonimatul și uitarea. La o jumă-’ 
tate de veac de la moartea (în 
1820) sfetnicului „chesaro- 
crăiesc“, poetul nu-și întîlnise 
încă faima. Lembeigul Galiției 
constituise refugiul omului ; uita
rea amenința să ateste exilul 
artistului. Căci, la 1870, în re
trospectiva eminesciană din „E- 
pigonii", foșnește — neauzit — 
o mare absență. Europeanul din 
Gigmăul Hațegului nu fusese, la 
acea dată, restituit „scripturilor 
române“. De bună seamă, cu un 
secol în urmă, în muzeul imagi
nar al literaturii române, un so
clu își aștepta, încă, statuia. Cînd, 
în 1925, genialul manuscris

■■■■■■■■■■■a
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DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză 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), Modern 
(orele 9,15; 11,30: 13,45 16; 18,15;
20,30), Arenele Romane (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
rulează la Grivița (orele 10,30; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 11; 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 20).

ORA HOTĂRITOARE î rulează 
la înfrățirea (ora 15,30).

MARILE VACANȚE ; rulează la 
înfrățirea (orele 17,45; 20), Flacăra 
(orele 15,30; 18, 20.15).

AȘTEAPTĂ PIN A SE ÎNTUNE
CĂ : rulează 1~ 
15,30, 18).

INTILNIRE LA VECHEA
CHEE : rulează la Dacia 
8,45—20,30 în continuare), Progre
sul (orele 15,30; 18). Progresul-Parc 
(ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI-
CUfy : Lira (orele 15,30; 18), Raho
va (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20).

STRĂINII : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15), Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,15).

MONȘTRII : rulează la Ciulești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15),
Grădina Aurora (ora 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM î ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16, 18,15; 20,30), To-

la Buzești (orele

MOS-
(orele

mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18), 
Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Tomis (ora 20).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Volga (orele 16;
19.30) .

INTRUSA ; rulează la Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Popular (ora 20,15) ; FREDDY ȘI 
CINTECUL PREERIEI (orele 
15,30; 18).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DACII . rulează la Crîngași (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18, 20,15), Lumina (orele 9—16 
în continuare).

MART SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.30; 21,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : Grădina Buzești (ora
20.30) .

VlNT DE LIBERTATE : Grădina 
Unirea (ora 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 20).

LOGODNICELE VESELE : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20,15).

PROFESORUL INFERNULUI: 
rulează la Grădina Rahova (ora 
20,15).

FRAȚII CORSICANI : rulează la 
Cinemateca — Union (orele 13; 

19; 21).

MIERCURI 26 august
Teatrul ,,C. Tănase" (la Grădina 

Boema) : SONATUL LUNII — ora 
20.

MIERCURI, 26 AUGUST 1970
• 18,00 Mițroavanpremiera • 

18,05 Universal-șotron — Litera 
„V“ • 18,30 Cabinetul economic 
TV. Tema : Organizarea științifică 
a producției și a muncii. Partici
pă : D-tru Bați, economist, Petre 
Isac, director în Ministerul Mun
cii, Petre Anton, expert principal 
la CEPECA, Cornel Mogoș, direc
tor la Combinatul de bumbac nr. 
1 București • 19,20 ,,1001 de seri“ 
— emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 29.00 Tele- 
cinemateca. ,,Domnișoara Iulia“ — 
după piesa lui A. Strindberg 
• 21,35 „Thalassa“ — reportaj TV 
de Constantin Vișan • 21.50 Re
flexe — emisiune muzical-pore- 
grafică. Dansează Adina Cezar, 
Simoria Ștefănescu, Alex. Caraia- 
nopol • 22,20 Telejurnalul de 
noapte • 22,35 Gala marilor inter- 
preți români : George Georgescu. 
Prezintă M. Brediceanu.

„Țiganiadei“ avea să fie publicat 
în volum, pentru Eminescu era 
prea tîrziu. „Luceafărului“ avea 
să-i rămînă, pentru totdeauna, 
necunoscută imaginea unuia din
tre cei mai mari dintre înaintașii 
săi. Din perspectiva istoriei lite
rare. aceasta este una dintre cele 
mai dureroase pagini din biogra
fia postumă a marelui poet ar
delean.

Poet de talie europeană, închi- 
zîud un secol, al 18-lea, de sin
teză între clasicism și baroc, între 
orientul bizantin și occidentul 
catolic, pe care-l prefațase, prin 
„Istoria hieroglifică“, un alt ei-'-.- 
topeați de la Dunărb, iii
prinț al Moldovei, Dimiti n-
temir. ’ ■

Prin formația umanistă căpă
tată în anii de studiu la Blaj și 
Viena, Ion Budai-Deleanu nu-și 
va mărturisi un alt ideal literar 
decît idealul clasic. Admirația 
pentru „Omer și Virghil 

nial, într-un 
măiestrite“ și al 
rilor“. Poetul nu 
cuvîntul în sine, 

. eternizează, dar, 
boreâză la slava 
mentelor. istoriei 
Ellada și Roma -2-' crede' Budai- 
Deleanu. — ne îneîntă, astăzi, și 
ne miră nu pentru că numai ele 
ar fi putut naște oameni înalți 
și viteji luminați“, ci „mai vîrtos 
pentru că Ellada și Roma au cres
cut oameni întru podoaba și mă
iestria voroavei deplin .săvîrșiți, 
carii cu supțirimea și gingășia 
condeiului său. au știut într-a- 
tîta frumsăța pe eroii săi. cît hoi 
astăzi... ne uimim..." Autorul Ți
ganiadei“, este, fără îndoială, un 
contemporan al epocii luminilor. 
Clasicismul său întîrziat va pri- 
mi. din iluminism, ca o compo
nentă^ fundamentală — atitudinea 
critică. Iar arta ironiei lui Budai- 
Deleanu este una dintre marile 
desfătări intelectuale pe care ni 
Ie putem procura. Scriitorul nu 
ezită să riște o acțiune temerară : 
aceea de „a forma și-a introduce 
un gust nou de poezie româ
nească“ și anume epopeea, „poe
zia... epicească“. întreprindere 
de ctitor, căci Budai-Deleanu nu 
este un epigon al lui Homer sau . 
Virgilius, ci un artist original $i... 'J 
nebănuiț de' modern. „Țiga- 
niada“, epopee și antiepopee. în 
egală măsură, se dovedește operă : 
de referință și parodie, în ace
lași timp. Modernul acestei „iz- 
vodituri , acestei „jucărele“ de 
geniu poate fj căutat în „Batra- 
comiomahia“ lui Homer sau „Va
dra răpită“ a lui Tassoni, dar tot 
atît de bine el poate fi regăsit 
în snoavele balcanice și folclorul 
românesc. Arhitectura barocă și 
interstițiile folclorice tulbură, pe 
undeva, echilibrul clasic. Dar sin
teza conferă originalitate, iar ori
ginalitatea — viabilitate artistică 
acestei Opere exemplare, în egală 
măsură, prin mesajul său estetic 
și umanist.

nicolae baltag

pentru „Omer și Virghil“ se con
vertește într-un veritabil eeremo- 

cult al „voroavei 
„chilceții graiu- 
celebrează, înșă, 
ci cuvîntul caie 
mai întîi/ cola- 
eroilor și eveni- 
rțaționale. Căci, 
- crede Budai-

DACIA“
o confir- 

impuls 
bine“. Și 
este su- 

ceva.

• • e

Intre 28 și 39 august 1970 se 
desfășoară la Botoșani. Liveni 
și Dorohoi „Zilele George Enes
cu“. manifestare inscrisă printre 
momentele omagiale organizate 
de Comitetul județean pentru 
cultură și artă Botoșani. Aceste 
zile sărbătorești, se constituie 
ca o prefață de ținută a marelui 
eveniment ce se apropie. Festi
valul și eoncursul „George E- 
nescu“, o prefață ce tinde spre 
instaurarea unei frumoase tradi
ții culturale. La Liveni, la Bo
toșani. unde Enescu a concertat, 
și la Dorohoi. locul in care a 
trăit mulți ani. se vor intilni la 
sfîrșitul lui august scriitori, cri
tici de artă, compozitori, dirijori, 
(Baruțiu Arghezi, Viorel Cozma, 
Valeriu Râpeanu, Victor Cră
ciun, dirijorii Radu Paladi, Ion 
Baciu, e
solista 
ianu, 
bu, 
Zeno 
George 
ghici, C-tin Popescu, George 
Zbitcea. Stelian Ionescu — An- 
ghel, Elena Piru). Concerte
le vor fi susținute de Filarmo
nica din Botoșani. Filarmonica 
ieșeană ..Moldova“, orchestra 
„Academia“ a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ din Bucu
rești. corul Filarmonicii ieșene, 
în ziua finală, un mare specta
col folcloric va uni cele mai 
reprezentative formații artistice 
din Botoșani.

Alexandru 
Viorica 

violonista 
muzicienii 

Vancea,
Păs cu,

Șumschi, 
Cortez-Gugu- 

Mariana Sie
de prestigiu 

Radu Gheciu, 
Romeo Dră-

(Urmare clin pag. I)
. Aici nu ai voie să lucrezi 

decît într-un singur fel : foarte 
bine 1 ne spune însoțitorul nostru 
ing. Ion Giuvelcă, adjunctul con
structorului șef. Altfel orice ne- 
sincronizare cu ritmul normal im
primat procesului tehnologic este 
de natură să compromită efortul 
celorlalți.

Ne oprim la locul unde se 
montează ansamblele în carose
rie. După ce a întîrziat în bazi
nele tămăduitoare ale vopsitoriei, 
caroseria, complet dezechipată, 
este depusă pe această bandă de
plasată implacabil spre înainte. 
Aici i se așează insonorizanții, a- 
cum se montează echipamentul 
electric, se face reglarea portie
relor și a capotelor. In fapt fie
care din oamenii eșalonați de-a 
lungul „frontului de lucru", poar
tă răspunderea unui grup de ope
rații, avînd obligația de a se în
scrie într-un anume interval de 
timp. Privim la Gheorghe Cristes- 
cu care are în grijă poate cea mai 
delicată lucrare : montarea și re
glarea coloanei de direcție. Cu 
o siguranță uimitoare plasează 
fiecare piesă în locașul ei, răsu
cește sculele cu dexteritatea celui 
ce acordează piane. A învățat atît 
de bine ce are de făcut că mun
ca sa la o mașină se consumă 
exact în șase minute și jumătate. 
Cu ceasul în mînă.

— Sîntem o uzină tînără, cu 
oameni în formare,, ne amintește 
și tînărul Valică Gojea, absol
vent cu un an în urmă al facul-

tații de chimie din Cluj. Sîntem 
ucenici la locul de muncă cu to
ții. în timp ce ne pregătim, noi 
avem datoria să contribuim și Ia 
îmbunătățirea calificări' celor din 
jurul nostru. Și asta, făta să ne 
îngăduim gustul relaxării.

Am auzit cu insistență expri
mate astfel de opinii.1 Și ne dăm 
mai bine seama de ce într-un ter
men atît de scurt s-a izbutit să 
se ajungă aici. Ion Sultana, elec
trician de meserie, este încă un 
puștan. Lui i s-a încredințat mi
siunea de a controla și retușa 
instalația electrică. Ca să facă a- 
ceste'lucruri el trebuie să cunoas
că bine toate operațiile. Vîrstă 
nu-1 împiedică să confirme în
crederea obținută de a munci la 
acest post de dificultate. La ca
pătul benzii, un grup de patru 
băieți: Aritin Simionescu, Ale
xandru Pandit, Vasile Neagti, 
Ion Pancu. Pînă a ajunge aici, 
autoturismul parcurge 20 de pos
turi de montaj. Dacă grupa de 
control sesizează ceva în neregu
lă, lor, acestor băieți, le este 
transferată răspunderea remedie
rilor. A retușa înseamnă a ști cît 
ceilalți la un loc. Ceea ce spune 
totul. Cît privește presiunea 
timpului despre care ni s-a vor
bit, ne amintim chiar cazul cu
noștinței anterioare, al chimistului 
G.orea. Proaspăt absolvent, se află 
în anul de stagiatură. La numai 
trei luni a trebuit să preia con
ducerea părții tehnice la vopsito- 
rie — instalații, utilaje, tehnolo
gie — compartiment foarte mo-

pectivă se pregătesc 12 game de 
culori normale și 5 cu vopsea me
talizată. Ni se pare foarte im
portant ca posesorul să aibă de 
unde alege...

Doi ani este o vîrstă profesio
nală care, în cazul constructorilor 
de autoturisme piteșteni semnifi
că un drum al acumulărilor par
curse cu deosebită intensitate. 
Depunerile de cunoștințe, de în- 
demînare, s-au produs în multe 
cazuri pe o experiență anterioară. 
Unii '• •
nit 
auto, 
că a 
cum 
proveniți de la 
Mediaș, s

dem, înlocuind un mai experi
mentat specialist chemat să lucre
ze în altă parte.

— De ce ați optat pentru „Da
cia“ ? am întrebat pe cîțiva din
tre constructorii săi, în postura, 
de astă dată, de oameni la volan. 
Discuțiile au întîrziat mai cu 
seamă asupra ultimului tip, 
„1 300“, firește, ca orice nou năs
cut, mai la inima realizatorilor.

— Prin forma ei, „picătură in
versă“ mașina se înscrie în ten
dințele actuale, prezentînd un 
qoeficient aerodinamic redus și o 
bilnă stabilitate, ne răspunde 
prompt tovarășul ing. Gheorghe 
Popescu. în plus, un interior co
mod, cu scaune rabatabile și re
glabile. O mașină vioaie, de în
credere, corespunzînd condițiilor- 
de circulație intensă. După pă
rerea noastră, autoturismul „Da
cia 1 300“ se înscrie printre cele 
mai reușite din categoria sa.

— Și ce noutăți pregătiți cum
părătorilor „Daciei“ ?

— Se lucrează în prezent Ia 
diversificarea culorilor. în

TÎHARUL

numai eu, in adunările noastre 
generale

Arh vorbit poate mai mult 
despre lipsurile organizației. 
N-aș vrea însă să las impresia 
că activitatea ei este lipsită de 
merite. Dimpotrivă. Am arătat 
cîteva chiar la începutul acestor 
rînduri. M-am oprit cu bună 
știință la deficiențe, ținînd sea-

ma de apropierea alegerilor, cu 
încrederea că ele ar putea servi 
ca o bază de urcare a noi trepte 
pe care organizația noastră are. 
datoria să se angajeze. Privesc 
acest eveniment ca pe 
mare dar și ca un 
angajant pentru „mai 
în organizația noastră 
ficient loc pentru așa

pers-
V

(Urmare din pag. I)
prle unui colectiv cu resurse 
foarte mari, dovedite nu o dată, 
cum este acela al cărui membru 
sînt. Am atins cu această ocazie 
un punct nevralgic în ceea ce. 
privește organizația. Contribuția 
ei la formarea conștiinței tine
rilor, a educării I 
dezideratelor 
tutui organizației, 
curgem 
stagnare 
lipsei de 
dar și 
probleme

prie

lor în spiritul 
stabilite de sta- 

Astfel. par- 
deseori perioade de 
în activitate datorită 
dinamism în acțiuni, 
prin ocolirea unor 
spinoase lăsate în

din cei prezenți aici au ve
de la fosta uzină de piese 
acum componentă intrinse- . 
uzinei de autoturisme. Alții, 
este cazul lui Indrea sînt 

‘ i „Automecanica“ 
____ sau precum maistrul 
Dumitru Cioc întîlnit la banda 
de montaj motoare, de la Cîmpil- 
lung Muscel. Toți la un loc al
cătuiesc colectivul de lucrători ai 
„Daciei" care-și datorează Pr°- 
pulsia pe autostrada maturizării, 
creșterii profesionale rapide a ce
lor ce-i supraveghează și dirijea
ză geneza.

Continentul insularilor“
(Urmare din pag. I)

a-
cei

suspensie. Un exemplu : 
titudinea negativă față de 
vîrstnici, față de maiștri, exis
tentă chiar la unii dintre ute- 
ciști. Niciodată însă aceste situ
ații nu au făcut obiectul unei 
dezbateri serioase cu întreaga 
organizație, fiind tratate ca și 
cum nici nu s-ar fi întîmplat. 
Ca să nu mai amintesc de acei 
tineri, este adevărat puțini, 
care nu participă niciodată la 
vreo acțiune, Sînt cunoscuți de 
toată lumea dar sînt 
pa"o ’ 
la care nu pot să-mi 
deși am mai ridicat-o

lăsați în
De ce? Iată c întrebare 

răspund, 
și nu

Mari, Dionisie Predes'cu, ală
turi de care încerc să refac, 
fragmentar, intinerariul de 
acum două luni.

— Intr-adevăr, de 16 000 de 
oameni avem nevoie ca să 
putem ține piept acestei cam
panii, precizează el.

Și dacă pentru o clipă gîn- 
dul meu a desfășurat cu iu
țeală imaginea unei reale 
campanii de luptă, realitatea 
anticipativi a marilor bătălii 
specifice recoltării desigur că 
nu a fost falsă. Fiindcă la se
diul central al I.A.S.-I.M.B. 
realmente, discuțiile din cabi
netul inginerului șef Vlad 
Ciobanu, la care asistasem, 
hotărîseră amplitudinea fas
tuoaselor desfășurări ale a- 
saltului, fixînd detaliile pre
cise ale planului operativ 
îndelung chibzuit. Astfel, în 
carnetul meu au apărut notate 
efectivele care vor imprima 
iureșul amețitor, al viitoarei 
campanii: 1 100 tractoare,
1 100 autocamioane, 550 re
morci basculante, aproape 500 
combine, 70 șlepuri, remor
chere, poduri etc. Și tot a- 
cest număr imens de mij-

loace, care vor amlui timp 
45 de zile pe drumurile 
apă și pe pămînt ale Insulei 
Mari închipuind traseele ritu- 

va fi prò- 
energie 

16 000

de 
de

ale ale recoltei, 
pulsat de uriașa 
umană a celor peste 
brațe de muncă. Marele cîmp 
de bătălie il vor constitui su
prafețele cultivate cu po
rumb — 35 400 ha, floarea 
soarelui — 4 764 hectare, so
ia — 2 176 ha, fasole — 641 ha, 
de pe care vor fi dislocate pe 
bordo-șlepuri și 
oane, către bazele 
peste 240 000 tone

Așadar, acum, 
du-mă pe canalele 
aveam șansa de a 
mai exact 
cumul de forțe care a 
nat, fără întrerupere, 
eroism exemplar, întru apă
rarea acestui teritoriu de aur.

Scos din mlaștina putredă a 
apelor „continentul insulari
lor“ aflat la cumpăna acestui 
ceas văratec deja înclinat către 
polii de coacere a recoltei, a- 
vansează de pe acum — așa 
cum exprima cu neascunsă 
mindrie șeful fermei Țăc.ău, 
inginerul Constantin Săpună- 
rescu — garanția celor mai

autocami- 
de livrare, 
cereale.

adîncin- 
interioare, 
înțelege și 

rațiunea acelui 
acțio- 
cu un

înalte recorduri pe țară, la 
producția cerealieră a acestui 
an.

Despicînd un știulete de 
porumb și arătîndu-mi in lu
mina aurie care ne inunda 
șirurile de mărgăritare ma
ture ale boabelor, inginerul 
Săpunărescu îmi mărturisea 
că are nopți albe.

— A plouat cu zgîrcenie în 
ultima lună — de trei ori pe 
zi a încercat șt s-a oprit la 4 
litri pe mh Veteran al tuturor 
șejilor de fermă de pe acest 
pammt — pe care l-am năs
cut cu ochii dintre hățișurile 
de stuf și sălcii 
decît noroiul - 
ta este și averea 
convingerea 
raporta, în 
priciilor de 
cel puțin la 
anul trecut, 
cu toții steagul de fruntași pe 
țară. .

Am trecut în continuare pe 
la cîteva „comandamente“ ale 
celor 40 de ferme. Și la Sei- 
cuța, Veriga, Băndoiu, Măra- 
șu, ori Măguraf planul opera
tiv de acțiune este gata în
tocmit. Peste tot se continuă 
reparația celor 380 de com
bine CT-2 R necesare recol
tării porumbului, iar in 8 
puncte — judicios distribuite 
pe tăietura digului de apărare 
— s-au atacat lucrările de 
amenajare a cheiurilor de li
vrare bordo-șlep.

îngropată în liniște 
Insula deocamdată 
calmul propriilor sale 
teri. Iar insularii de pe acp.m 
se pregătesc să intre cu fer
mitate și bucurie in zodia roa
delor.

mai vechi
— Insula aceas- 
-■-a mea. Am 
că vom putea 

ciuda tuturor ca- 
climă, producții 
nivelul celor din 
cțnd am primit

solară, 
respiră 

creș-
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PENTRU ELEVI I

ORA ROMÂNIEI SOCIALISTE
Ore de foc, ore de singe, ore de dor — 
Ora României socialiste —
Arde deasupra noastră, peste inimile, 
peste gindurile și visele noastre, 
arde mereu și veșnica-i văpaie 
se contopește în pîraiele munților 
cu rășina tare a pădurilor de brad, 
cu griul necopt al cimpiei, 
cu vinul cei roșu din ulcioare străvechi 
înmoaie lutul strămoșilor zămislind 
noi coloane ale infinitului, 
sufletele noastre le-nmoaie, modelînd

oameni noi, oamenii noii ere de foc 
a României socialiste.

Mai presus de toate arde ora in cinci colturi 
ora gindurilor mereu treze, 
a marilor fapte ce vor veni, 
arde ora marilor oameni.
Ora in cinci colturi.

CONSTANTIN
Liceul 2

CRiNGAȘU
Bîrlad
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PASIUNEA NU ARE VACANTĂ
Continuîndu-se tradiția tabere

lor de profil, elevii au avut din 
nou prilejul să șe întîlnească în 
această vară, fie sub aripa legen
dară a meșterului Manole, fie sub 
arcada de lumină a litoralului 
pontic unde, odinioară, Ovidiu își 
purta fruntea îngîndurată.

La Curtea de Argeș, popas 
pentru reprezentanții societăților 
literar-artistice ale elevilor, am 
regăsit chipuri de prieteni, de 
colaboratori ai Preludiului și de 
„veterani“ ai taberelor literare: 
Anamaria Pop, Gabriela Hure- 
zean, Carolina Ilica, Adrian 
Pintea, Dorina Suhanea, Dan 
Nicolau, Mihai Dragoman și 
Mihai Ogrinji, comandantul tabe
rei, ale cărui comenzi, rostite în 
dulce grai moldovenesc, deveni
seră proverbiale!'

La Costinești — Schitu, unde 
literații încărcați de laurii olim
pici își împărțeau bucuriile re
compensei cu omologii lor mate
maticieni, fizicieni și chimiști am 
regăsit pe Maria Magdalena 
Popa, Anca Pantazi, Maria Barbu, 
Ion Ivan, am descoperit izvoare 
noi de cîntec care se cheamă 
Mariana Irimescu, Monica Chir- 
toș, Doina Mutu, Nicuța Ilie. Mi- 
huț Ofelia, penelul de aur al pri
mei laureate a clasei a Xl-a Ma
riana Sovărel. Locul cîștigat în a- 
ceste tabere este prețul unei 
participări intense a marei fami
lii a celor meniți „să prefacă to
tul în cîntec“ la viața literară a 
școlilor respective sau la marea 
întrecere a olimpiadelor.

Mi s-au părut semnificative 
pentru considerația acordată a- 
cestor viitoare făclii de cultură, 
căldura și spontaneitatea cu care 
personalități marcante din țara 
noastră, scriitori, profesori uni
versitari, academicieni au răspuns 
invitației de a se găsi in mijlocul 
elevilor. Însuși ministrul învăță
mântului, tovarășul Mircea Malița 
a dăruit două ore de neuitat 
olimpicilor din Costinești, pri
mind cu vădită satisfacție asaltul 
inteligenței unei generații avidă 

ZBOR TiNĂR
Fintinile grele de lună 

Iîși tremură umbre albastre
Ir. ciutura timpului.

Buciumă verdele brazilor 
Sopot de doine străbune 

IȘi freamătă liniștea veche
De doruri și vise.

CIT TE IUBESC

De-aici. dintre legende apuse 
Mă voi aprinde pe boltă 
Și-o să-mi rotesc peste zile 
Zborul curat și tăria. 
Voi împleti din lumină 
Drum luminos mie. vouă, 
Mă voi aprinde făclie 
Erei ce-mi freamătă-n cuget.

SORIN ROZENTZWEIG
Liceul „M. Sadoveanu“ 

Iași

Cit te iubesc, FA'IRIE, din semințe 
și pină in rodul de lumină, 
așa de mult, incit azi 
curg și ard in fintini 
val oprit cu strigăt de dragoste.
Fe al cerului vitraliu, singele, 
contur de istorie, coboară din templul tău 
cariatidă cu datinile ferecate-11 izvoare 
pe-același drum din inimi de bărbat 
cc-ascunde-n umbra aripei plăpind 
imensa orgă a pădurilor de brad.

CĂTĂLIN bordeianu 
Liceul „M. Eminescu"

Iași

de informare și dornică de fapte 
mari.

La fel de semnificativă mi s-a 
părut atitudinea elevilor-lite- 
rați invitați în tabere. Deși desti- 
rWte în primul rînd destinderii și 
recreației (plimbări, plajă, ex
cursii locale sau în țările vecine, 
vizionări de spectacole, dans în 
fiecare seară etc.) taberele au fost 
un mediu efervescent de medita
ție, creație și consfătuire.

Cei de la Curtea de Argeș au 
dezbătut destinul societăților lite
rar-artistice și n-au pierdut prile

jul de a organiza tradiționalul ce
naclu al taberei. Un studiu pri
vind îmbunătățirea structurii și 
activității societăților școlare va 
da expresie zecilor de propuneri 
interesante emanate de la elevi și 
va constitui — sperăm — un 
punct de plecare pentru grabnica 
și substanțiala îmbunătățire a 
acestei forme superioare de orga
nizare a activităților literare și ar
tistice din școli, aflată într-o 
etapă inițială. Bogata recoltă li
terară trecută prin sita cenaclu
lui va constitui obiectul unei noi
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culegeri „Excelsior“ a patra în 
ordine cronologică, editată de 
C.C. al U.T.C.

Nici „olimpicii“ n-au stat cu 
mirnile în sin, desfășurînd atit pe 
plan de cercetare cit și de creație 
o-frumoasă activitate. Două son- 
daje-anchetă efectuate de o echi
pă de elevi în rîndul a peste 50 
de laureați au scos în relief pri
mejdia unilateralizării prin ne
glijarea culturii generale la mulți 
elevi dotați precum și o serie de 
carențe privind conținutul și sis
temul de desfășurare a olimpia
delor, mai ales al acelei de lite
ratură care nu-și justifică scopul 
de a scoate în evidență aptitudi
nile literare ale concurenților, 
fiind o simplă reeditare a pro
gramei de învățămînt, un test al 
capacității de înmagazinare a 
citatelor și nu al originalității.

Întregul „puls“ al acestei ta
bere, din care nu vor lipsi și 
producțiile cenaclului de literați- 
olimpici, va bate sincronic cu cel 
al „Excelsiorului“ în „Confluența 
olimpică“, furnal de tabără, în a- 
doua ediție a sa, tipărit sub egi
da Ministerului Invățămîntului.

Sperăm că și în acest an, ex
periența celor două tabere de 
profil, pentru care organizatorii 
n-au precupețit nici un efort, va 
fi la fel de utilă, deschizînd o 
nouă etapă în activitatea societă
ților școlare și acordind amplelor 
confruntări ale olimpiadelor un 
nou sens și valențe moderne.

Prof. TUDOR OPRIȘ



MADRIGAL 
PROFAN

Curge din lună o apă adâncă
sau poale iubito nu-i decît părul tău 
șâ-roprejur tăcerea ridică o catedrală 
din cuvinte nespuse.
,,Logodnică de-a pururi, soție niciodată** 
eî|i marinari au îngropat valurile 
sub tremurul stins al genelor tal* 9* 

dintre cei Renăscut» vor afla miine soarta pămîntului

Vinuri alunecă agale pe obraji neatinși 
și de peste tot o muzică 
de aer și pene albastre 
răsună încet neauzită decit
de bătrmul pîndar din pădurea aceea.
Giirge din lună o apă adâncă
acolo unde iubito îți termini zâmbetul
e izvorul ei...

BOGDAN GUIȚĂ ULMU
Liceul nr. 32 — bucurești

ITHACA
Acolo unde nu era nimic, 
am văzut vălul Penelopei 
și am început să-mi brodez lacrimile 
pe cînd căutam capătul, 
pe cînd scrutam zările 
in așteptarea lui Ulysse.
Acolo mă găsesc azi 
așteptînd pe cineva, care să spună 
că am sfărmat vraja nimicului 
și am sădit în borangic
floarea de rubin a durerii.
Dar acolo nu vine pi meni 
și eu continui să destram 
vălul Penelopei.

MARIANA IRIMESUU
Liceul nr. 1 — Ploiești

FLORI
Ramurile 
au păcătuit 
și clipa de dragoste 
n-o ascunde 
murgul pin tec ; 
rotund 
și deplin chip 
păcatele au, 
și ochii mei verzi. 
Plimbăreie 
sini visele iarna 
și roșii și dornice 
inimile.
Gurile — rădăcini 
Ie cresc săruturi 
pe coapse.
De șoapte fecunde 
in liniștea albă 
urechile cântă.

EMIL TATU
Liceul din Mediaș

ELEGIE
MAMEI*

Adine e ochiul, mamă, ce ne soarlu* ! 
Ne împletim într-un străvechi soroc. 
Ne-amenință : pe mine, încolăciri de râuri 
Pe line, biciul nopții cu pleznele de foc.

Despletitura vremii ne-mparte, ne desparte j 
Iți văd scurmat în apă profilul de pământ.
Prădalnice coboară uitările pe gânduri
Și te zăresc, amară, din pumnul brumei bând.

O, ce păduri stufoase surpatu-s-au nebune 
Cu brațele ciuntite de nevăzuți irozi !
Să nu mai plîngem, am spori declinul 
înfricoșat de stelele cu cozi.

CAROLINA IL1CA
Liceul pedagogic Arad

CORRIDA
Cu lumina ochilor stoarsă-n izvor 
Ziua sângerează în amurg, 
Asemeni unui taur murg
Lovit de toreador.
Pe cercurile inimii
Drumurile îmi rotesc fiece anotimp 
Și cînd tot pământul sângelui 
îmi va coborî in picioare,
Voi cădea la marginea arenei 
înjunghiat de timp.

SCOICA
De ee au uitai scoicile eleganța mișcării ? 
Fe umărul rechinului se eoaee nisipul.
In el scoica ciutele perl* ei dură — clipele, 
luate rasueite in fibrele cărnii ei-
Fluxul a rostogolii 
soarele lingă un erab ;
Ling--un maldăr de alge 
stoica iți simte rivalul.

MARIA HAHHII
Liceul din Ruhuți

MIMAI OGRINJI
Liceul nr. I — Vaslui

»

Desene de MARIANA SOVĂRKL, Liceul nr. 1, tHurniu

LACRIMA 
MĂRII

Bulgării de mare 
slarși ttrziu de sare 
și întinși pe față 
intr-o dimineață, 
bulgării de sare 
auriți în mare, 
lari imite lumii 
stîncile cununii. 
Intr-o dimineață 
eind te speli pe față 
eu apă de mare 
prelinsă cu sare, 
apa de cunună 
lat rimile-adună. 
lacrima să-ți fie 
veșnică făclie.
MABIA MAGDALENA POPA 

Liceul „I. L. Caragiale“ 
București

POEM DE NOAPTE
S-a-ntuiieeat pădurea, iubito, și 

nu mai știm drumul întoarcerii.
Dar e liniștea înaltă cit iarba, 

eîl mestecenii și nu mai deslușim 
decît pașii nopții, decît picurii 
hmii pe frunze și nu mai deslu
șim decît picurii stelelor peste 
pleoape.

Dar e somnul, e rouă pe buze, 
sîtit șuvițe de spaimă Ia apro
pierea hoților imaginari.

Ce s-a întîmplat ? Din pieptul 
tău a răsărit luna sau e o adîneă 
fîntină ? Nu, nu e un lotus, e 
flacără, clar cum să mai deschid 
pleoapa ?

SIMBIOZĂ
Eu cred eă vinlul 
e un schimb de cuvinte 
Intre ntine și
eer, 
căci seară de scară 
brațele-mi rămin agățate 
de el.
Seară de seară de git 
zăludă-mi atirnă 
o liră.
Degetele lui prelungite 
in haos
ii mingîie seară de seară 
durutele strune 
pină-n adineul știutelor rune 
și pling.
»ting ca un semn 
de-nceput și sfirțit 
von topit intre mine 
și eer.

ÎMPLINIREA
I.a moară apele 
vin dinspre riu 
eu fruntea scăldată in soare, 
eu eapul ascuns 
intre limbi de pâmint, 
rind după rind 
pe treci nd 
înspre ntine 
peștii de aur ai nopții. 
Așteptăm 
răsăritul de soare tăcut 
cînd peștii se saltă' 
deasupra de riu 
zvienmd eătre mine 
din tine mereu 
piuă deasupra 
de moara pustie. 
Așteptăm și tăcem 
cu pieioarele-n riu. 
și peștii-n adincuri 
ne sint rădăeini.

EMIL ALBIȘOK
Liceul Vinju Mare 

Mehedinți

Trec hoți pe eai albaștri, trece 
și sufletul ca un izvor printre de
gete.

Ne scapă foșnetul ierbii și foș
netul imurilor, buzelor.

Auzi, se înalță crengi de somn, 
crengi de liniște.

Plecăm încotro s-a întunecat 
oglinda, iubito. Ne caută* melcii, 
ne eaută apele. Vnde am fugit, 
în juru-ne iarba crește cu glas de 
copil rătăcit ; în juru-ne copacii 
își pierd conturul într-un lapte 
de tei.

IOAN IVAN
Liceul din Bacău



; ZIDIM
Zidim mereu —
cu cite-o unghie așezăm cărămida 
la temelie mereu.
Pe cozi de linguri albe 
ne-au scurs strămoșii -n sînge meșteșugul. 
Cu ochii spre stele mereu 
meșteri mari, zidim 
locașe-n ochi de apă stors 
din truda noastră in stropii de sudoare.

Pentru azi, pentru miine,
Pentru micind, zidim.
Cunoaștem doar setea ziditului.
Și-atit vrem s-atingem : pămintul stelelor, 
incit semănăm cărămizile m palmă 
și zidul crește din trupul nostru.

MARIN LAN’G.A 
liceul din Bolț

LEGENDĂ
...Și spun bătrinii
Că a fost scris să se răscoale zidurile 
Să nu mai crească piatra.
...Și in zadar au vrut
Lin Manole și alți nouă 
Să ridice rugi celui de sus 
Și schele din lemn de biad, 
Căci piatra vroia carne, 
Vroia femeie,
Om.
...Și mai spun bătrinii că
Zidul-șarpe a-nlănțuit femeia,
I-a cuprins mijlocul
I-a răsucit sinii,
lot mai sus și mai sus,
De au ieșit fiori de colț
Din colț de stîncă.
...Și apoi, nici eu nu știu de ce,
bătrinii au tăcut. NKAGU HĂDLSLU

liceul „D. Cantemir" 
București

t^eseii de O. BERINDEI — București
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IÎNIB DIN ARGES
Timpul a spălat lacrima de durere...
A rămas numai cîntecul șoptit 
al legăturii veșnice cu lutul.
Ana,
Ana e un munte fără aripi, *
E veșnicia.
sarea lacrimei, durerea, 
scufundată în adine, 
c cerul cu zborul supus 
care nu se mai ridică niciodată 
fără aripile de șindrilă ale îndrăznelii. 
Dacă te vrei fîntînă de azur, 
Vino cu durerea de acasă,
Soarbe de aici numai aburul lacrimei 
Și, atingînd streșinile cerului
Vei deveni duhul de basm al poemului.

OLGUJA DAN
Liceul GăețU

CÎNTEC DE PLECARE
AL FECIORULUI DE DOMN

Pe înoptat m-am pregătit de luptă 
și am trecut la casele domnești 
să mă dezleg de lampa din ferești 
și să cobor în liniștea abruptă.
Cu ochii mîndri-n lună și cuminți 
Mi-am luat drum bun de la părinți.
— O, părere rănită care toamna 
Te pregătești cu cele călătoare 
De nuntă-n ceas străin, pe mare...
Și, tu, stăpîne, urs îmbătrînit 
Oh ceilalți urși cu simțuri amorțile 
Te lași in somnul frunzei vămuit 
Să uiți de apa lumii cu ispite...
Copac uscat, ce-ți legeni greul frunții 
Cu cei arși de putere împreună
Ce se dezbracă, sfinți, in noaptea nunții... 
...O, ia-ți mireasă ziua bună...
Calule ciunt ce te petreci tot lumii 
să duci mirosul reavăn al pădurii 
•» dată cu cei arși de coapsa spunni...
De ce nu faci un semn să te-nțeleagă^ 
Să nu te mai aștepte-o iarnă -ntreagă 
Să te întorci din umbrele securii 1
De ce nu lași zăpezi lunecătoare 
și pieptul nu-1 ridici de sărbătoare . 
Să știe toți că pleci fără ocol, 
Fără de stea, cu pieptul gol.
Să nu te mai aștepte lămpi,de vrej 
și mina mamei, cu ochi treji.
să nu ne mai tot pierdem împreună 
Prin dragoste de coasă și de luna...
— Hai, frate lup, s-o ștergem la vinat 
Mi-s dinții foc nerăbdător de carne 
S-aude umbra c-or să ne-o răstoarne 
In pat de fată, moarte de-mpărat...

PAUL BALAHUR
Liceul nr. 2 — lași
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BALADĂ CAL DE PĂDURE
Ah, orga-»ceea surdă cu putrezite clape 
dormea pustie-n codrul încins de adincimi 
și răscoleam cu sete nebănwitc ape 
visînd fecioara albă s-o mîntuiesc de chin.
Și tu mi-erai vasală, fecioară, prin dorinți ; 
pornisem la hotarul de noapte să te-aștept 
cu straiul ud de spumă, furat de la părinți, 
cu un triton albastru încins Ea brațul drept.
Și te-arăiai in straiul de schimnică nebună 
eu colier de-aramă și flori de mătrăgună 
nedeslușit șoptindu-mi acele începuturi 
mocnind, uitate poate, sub platoșă și scuturi.
Și te duceam prin locuri unde-mi dormeau strămoșii 
adăpostiți sub lespezi de vînătă aramă 
ea să cunoști din veacuri cum te chemau pletoșii 
țarina să le-mprăștii cu calul tău, Stnziană.
Și-ți regăseam prin grote nefericitul semn 
ce te pierduse-n ceruri adinei, de amintire 
și sărutam atuncea, pecetluind etern, 
amprentă unor ceasuri uitate, de iubire.
Și-ți răsunau iar pașii călcîndu-mi chipul gel 
șr te rugam, fecioară, să-mi reaprinzi în vatră 
făptura pală care, dînd sîngekii ocol 
pîndită-i de blestemul prefacerii în piatră.
Și eu eram tritonul cu creastă de mărgean 
prin focul tău călindu-și puteriEe-i sleite 
să capete prin tine, vrăjitul talisman 
ce-ntoarce-n carne chipul icoanelor ursite.

DAN NICOLAU
Liceul nr. 2 — Ploiești

Cal de pădure născut intre spini, 
Coasa de iarbă te-atinge duios, 
Coama se elatină pină la os, 
Ochiul se-apleacă-n pleoapă pios.
încremenită lumină și fum 
Scapără golul scurmat de copită ; 
Pulpa se-ndoaie de fulger lovită, 
Calul îngenunehie, calul nebun.
Rugă de seară pe țărm de mor mint 
Oasele albe să ciute ar vrea
Lunei de marmură, floarei de stea. 
Amurg de murg lunecat in pămint.

Cal de pădure, cal fără friu. 
Fără zăbală de timp și hotar, 
Căror stihii le-ai tocmit armăsar 
Cal de pădure, de soarte, de har ?
Ca! de pădure născut intre flori 
Secera morții te-atinge duios 
Pină la cîntecul florii de os 
Cal de pădure cal neguros.

MARIA MAGDALENA POPA 
Liceul „t. L. Ctirnuiale“

București

COVOR ARGEȘAN
Pe margini, romburi de soare sau de sînge 
Sau de vin vechi, ținut în pivniți de cetăți 
Cu ziduri picurate de istorie medievală 
împerecheate cu săruturi de păsări 
In fața porților deschise ale dorului — 
Lalele răsfrînte în albastru 
Plutind pe ape s»h luminînd de pe 
Ca niște zei florali înlăcrimați. 
Covor țesut din degete 
Katătorite de alte covoare 
•fi-a fost dat să fii odă sau imn 
Tălpilor care te calcă.

cer

CORNELIU GIAGIM
Liceul ni. 4 — Timisouru



ILUSTRATĂ 

LA SFÎRȘITUL 

VERII
Mă gîndesc ce fericiți e- 

rau poștașii redacțiilor de a- 
cum 50—60 de ani cînd poeții 
se numărau pe degete, iar 
pletele și lavalierele lor e- 
rau strict contabilizate în ca
fenelele literare ale marilor 
orașe sau în grădinile publi
ce ale tîrgurilor provinciale. 
Acum, la fiecare pas te îm
piedici de. un poet, iar cu ma
terialul primit în ultimele 
luni de „Preludiu“ — admi- 
tind prin absurd că ar fi în 
întregime publicabil — o edi
tură și-ar putea îndeplini 
planul pc un trimestru.

Mulți. foarte mulți tineri 
scriu versuri și inflația poe
ziei intr-o epocă tehnică parc 
a fi un act de apărare a sen
sibilității umane împotriva 
deformației unilateralizării. 
Dar aproape toți acești țineri 
doresc să aibă și confirma
rea probabilului lor talent. 
Dintr-o „ars amabilis“ — 
plăcut exercițiu în orele li
bere, poezia tinde azi să de
vină un imperativ al afirmă
rii publice a personalității. 
Așa se explică asaltul redac
țiilor în vederea captării a- 
celei „șanse“ de public, punct 
de plecare al unui destin 
poetic. Desigur, nimănui nu 
i se poate refuza această 
șansă. Dar talentul are ne
voie de limpezire și cristali
zare iar recunoașterea așteap
tă cu răbdare să se consume 
entuziasmele facile și contes
tațiile violente. Istoria lite
rară a sancționat deopotrivă 
cecitatea de moment ca și di- 
tirambcle grăbite ale criticii.

Iată de ce misiunea unui 
poștaș al unei redacții menite 

jPOȘTA 
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să descopere mugurii litera
turii de mîine este cit se 
poate de delicată. Mă simt 
uneori ca acel erou de po
veste strecurat între munții 
ce se bat cap în cap și obse
dat de ideea că peste ani. 
cînd „Preludiul“ va deveni 
poate o prețioasă fișă a 
biografiei unor scriitori aș 
putea fi învinovățit de a fi 
scăpat din raza telescopului 
orbita unei noi planete ori 
de a fi proiectat un prea ge
neros reflector asupra unei 
iluzii optice.

Iată de ce jocul nostru de-a 
vacanța este plin de griji. 
Cintăresc și iar cîntăresc noi
le destine poetice ascunse în 
sutele de plicuri primite de 
la ultima poștă a redacției. 
Unele ni se par de-a dreptul 
surîzătoare. M-aș gîndi poa
te la Ion Evu din Hunedoa
ra, N. Cristinescu din Cio- 
rani, Cătălin Bordcianu din 
Iași, Emil Albisor din Vînju 
Mare. Aurel Caliga din Fău- 
rei, Maria Barbu din Buhuși, 
Ion Ivan și Maria. Pavel din 
Bacău. C. Sorescu din Slatina. 
Pătrel Berceanu din Băilești, 
Emil Tatu din Mediaș care 
de pe acum își conturează un 
univers liric propriu în care 
absorbția influențelor s-a fă
cut inteligent și organic. Am 
intîlnit și alte nume care ne 
dap îndreptățite speranțe de 
afirmare în măsura în care 
vor persevera atît pc linia 
căutării unor zone mai pro
funde ale. cîntecului autentic 
cit și a cizelării materiei re
barbative a cuvîntului. Aș 
putea, menționa, lăsînd lista 
deschisă, pe Viorel Varga 
din Jibou, Rotar Doina din 
Arad. Viorel Lica din Sna- 
gov. Alin Ion Bădița din No
vaci. Liță Nicolae din Cor- 
beni. Irina Pfeiffer din Pe- 
trila. Radu Cotoran și Ma- 
rius Lucian din Gura Humor, 
Badea Marian din Tîrgoviște, 
Radu Dobîndă din Borcea, 
Marian Constantinescu, Nico- 
leta Milea, Mihaela Lascăr 
din București. Ion Marian — 
T Severin. Tudor Voinea — 
Tg Jiu, Vișan Liviu — Buf
tea. Rusu Ion — Malu Mare, 
C. Stanciu — Hunedoara. 
Ion Bîtcă — Cînipulung Mol
dovenesc, Arjgela Dacian — 
Cluj, Motoc Gabriela — 
Fierbinți.

O. T.

RUGRISULPLiNSUL
Risul meu cum înflorește cireșii
Cînd cade lumina din sunete
Pe flăcările verzi
Și-adinc de cuvînt
Sorii se sparg în doine !
Plinsul meu cum tulbură oglinzile 
Cînd țipă soarele-n cuvînt
Și-n timpanul cireșilor orbi 
Blesteme galbene caută
Veșnicia din ochii roadelor !

-

DACĂ
Dacă ai să tulburi 
apele albe ale 
primului luceafăr 
pe osul căruia am călcat 
în seara care miroase 
a stele și vis 
o să te oprească .k 
fluturare de amintiri, 
privirea din bucuria 
care sună a vînt, 
privirea din durerea 
care ne usucă, lumina 
și, poate, privirea 
din tine . « -pentru care am spintecat zapada 
așternută pe cuvintele tale.

doina mutu

LAXUKl
Lagune de verde
Șesul meu laic
Se spală pe glezne 
Cu rod.
Lampas seral
Pînă deparle-n lăstuni 
Și-n ierunci.
Cînd sui în lectica lor 
Dau veste Norilor 
Ploilor :
— E timpul !
Ce lecții cunosc
De belșug,
Cînd trec printre lanuri, 
Cu tata.
O. logica miinii
Rămasă
Mănoasă
Pe lungi peisaje !
NICOLAE CRISTINESCU
Liceul Ciorani — Prahova , 

Maternitate — DANY BRINZEI
Liceul „P. Rareș“ — Cînipulung Moldovenesc

I
i
I
I
I
I
I

Dorm păsări in flori de-argint. 
Mireasma plinge-n suspine 
Și-această simfonie de alint 
Ăprinde-un rug de dor in mine.
în arbori beți de seva primăverii 
Soarele verde topit în adincuri 
Plingc cu frunze in haina serii 
De patima nemuririi din ceruri.
Gindul meu, înmugurit tirziu 
Caută-n păduri trup de viori 
Ca sufletu-mi să nu-1 mai știu 
Mistuit in galben unghi de cocori.

AUREL CALIGA 
Liceul din Făurei

LA CUMPĂNĂ

IN LINIȘTE

Mă văd în anotimpul migrărilor permise.„ 
Neguțători de păsări la fiecare pas 
în pierdere înșală tristețile prescrise
Cu flori de somn. Schimbări au și graurii în glas.

Nefaste memorii ni-s apele 
Pentru această primăvară 
Cu flori nemișcate...
Mă doare țărimul acesta
Cu maluri prădate 
De urgiile apei.
Cum să primim
Logodna de sălcii ?
Cum am putea să mai trecem 
Și totuși pămintul acesta, 
Cu bărbați iertători 
Și femei cu obrajii tirzii,,. 
Și totuși pămintul acesta 
E-al nostru.

Acum e anotimpul drept 
Exodului în verde 
Ii limpezirăm jertfa.
Apleacă-te, copilă, cu liliac in piept 
Să-ngropi arome crude.

Copilă-ngenunchează.
Chemările rostite-n noapte
La tine nu mai duc...
Să n-auzim cum tinguie Vocorii 
Un pas de cer greșit.
Sub certitudini
Invăluim un lujer de ceață, neclar.

ION EVU
Liceul nr. 2 — Hunedoara

Prilej pentru popasuri sînt vechile icoane 
Și ca de tencuiala de verde vinovat
Sub crengile sterile pierd fructul de prigoane 
Iar sîngele dă-n floare în cerul de bărbat.

In liniște 
Se tace 
în liniște 
Se-aude.

URME
Se strecurau bărbații 
noaptea pe furiș 
din case 
și se-ntorceau 
purlind 
în brațe stele. 
Și iar plecau 
femeile, 
copiii 
și se-ntorceau 
ducînd in sin 
lumină.
Plecau tirziu bătrinii, 
cu greu duceau în spate 
case 
ca niște melci 
tirindu-și cochiliile 
cit cerul-..

VALERIU ARTENIE
Liceul „P. Rareș“ 

P. Neamț

CHEMAI!!
Noaptea a căpătat lucirile vii 
ale palatelor dispărute.
Ii văd zimții de aur. eu, regina 
cu părul ud, țipind de incolăcirea apei 
pe trupul meu metalic.
Dansează frumoșii nisipurilor 
cu gțncle grele de setea patimilor.
Veniți, e noapte,
Mingi de foc îmi împresoară părul.
Nu, 11U sînt eu, sînt val, sînt mare, 
algele mi-au încolții părul.
Mă zbucium, exist.
Sintem tineri
și trupul nu e salt de rîs înfometat.
Te eaut, iubitul meu,
e noapte, mina la e marea.
Soarbe-mă, iubit regăsit, 
curbură superbă a palimei mele.

MONICA CHIRTOȘ 
Liceul nr. 1 — Satu Mare 

"*' ■■ U .um ■

CASTEL MARINA
Un nor horatic se destramă 
în adincimea mult prea grea
Și arborii încet se cheamă
Cind frunza liberă se vrea.
Un vînt prea spălăcit de ploi
Cu frunze drumul și-l înseamnă
Și păsările -ascunse-n noi

Ne duc c-un țipăt mai spre toamnă.

Puritate : I. BĂLAN 
Liceul „M. Eminescu“ — Buc.

I

8
Un țărm prea obosit de pași 
Ne uită urmele mereu. 
Tirziu răsare -un curcubeu 
Din ochiul peștilor rămași 
Cu buza arsă de nisip.
Un pescăruș prea ars de ploi 
Ascunde vintul între pene, 
De-aceea, poate, nu se teme 
Să-și cheme țipătu-napoi. 
Răpindu-1 mării pentru noi.

ION BÎTC’A
Liceul militar din Cînipulung

I
I
I
I
I
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII DEMOCRATICE CONGO Județul Prahova a îndeplinit 
planul cincinal la producția 

globală industrială

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

îmi este deosebit de plăcut 
ea, in numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și al în
tregului popor român, să vă 
adresez dumneavoastră, tutu
ror colaboratorilor dumnea
voastră care vă însoțesc în a- 
eeastă vizită, un cordial salut 
prietenesc și să dau expresie 
sentimentelor de stimă și con
siderație cu care poporul ro
mân vă întîmpină pe pămîn- 
tul României Socialiste.

Primirea caldă pe care v-a 
făcut-o astăzi populația Bucu- 
reștiului constituie o expresie 
grăitoare a sentimentelor de 
pi ,etenie și prețuire pe care și 
le nua-rgsc reciproc popoarele 
român ș) congolez. a dorinței 
lor de a întări legăturile de 
colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Democratică Congo, în in
teresul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Avem convingerea, domnule 
președinte, că vizita dumnea
voastră în România va contri
bui la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, va servi întăririi în 
continuare a prieteniei și co
laborării româno-congoleze. în 
timpul vizitei veți avea posi
bilitatea să cunoașteți nemij
locit unele aspecte din munca ' 
și preocupările poporului ro
mân pentru, dezvoltarea multi
laterală a patriei și ridicarea 
nivelului său de viață și civili
zație. Munca plină de abnega
ție depusă de cetățenii patriei 
noastre pentru progresul con
tinuu ai economiei, științei, 
culturii, ăl întregii vieți so
ciale, are ca unic țel făurirea 
bunăstării și fericirii omului, 
căruia societatea socialistă îi 
deschide largi posibilități de 
afirmare în toate domeniile de 
activitate.

Realizările pe care România 
le obține în dezvoltarea po
tențialului său material și spi
ritual îi dau posibilitatea să 
participe activ la schimbul 
mondial de valori, să dezvolte 
o tot mai largă colaborare și 
cooperare pe plan internațio
nal.

Profund animată de do
rința de a trăi în deplină în
țelegere cu toate țările lumii, 
de' a conlucra cu celelalte na
țiuni la. înfăptuirea dezidera
telor de pace și progres ale 
omenirii, România acordă o 
atenție deosebită dezvoltării 
relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală cu ță
rile socialiste, acționează con
secvent. pentru lărgirea legă
turilor sale poditico-diploma- 
tice, economice și cultural- 
științifice cu toate statele, in
diferent de regimul lor social 
și politic.

Viața arată că tendința spre 
cooperare internațională, — 
care devine pe zi ce trece tot 
mai evidentă — impune res
pectarea cu strictețe a inde
pendenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, a drep
tului popoarelor de a hotărî 
singure asupra destinelor lor, 
p.otrivit voinței proprii, res
pectarea principiilor egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc. România își fun
damentează în mod consec
vent relațiile sale externe pe 
aceste principii, considerînd 
că promovarea lor susținută în 
v-iața internațională constituie 
condiția esențială a realizării 
unei colaborări viabile și fruc
tuoase. o garanție a asigură
rii păcii și destinderii.

Depunerea 

unei coroane de flori
Președintele Republicii De

mocratice Congo, Joseph-Desirâ 
Mobutu, însoțit de oficialități 
congoleze, a depus marți după- 
amiază, o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Luptei pen
tru Libertatea Poporului și a 
Patriei, pentru Socialism.

Oaspetele a fost însoțit din 
partea română, de Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de. Stat, Alexandru Tujon, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Kinshasa, general- 
loootenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor, Tudor Jianu, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afaceri
lor Externe.

La solemnitate au luat parte 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al munici
piului . București, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului 
forțelor armate, generali și ofi
țeri superiori.

Toastul președintelui 

Consiliului de Stat, 

MCOLAE CEAl/ȘESCl/

Toastul președintelui 

Republicii Democratice Congo, 
JOSEPH DÉSIRÉ MOBUTU

în România este binecu
noscută lupta îndelungată și 
plină de sacrificii dusă de po
porul Republicii Democratice 
Congo pentru dobîndirea 
dreptului de a-și făuri o viață 
liberă și demnă, pentru con
solidarea independenței sale 
și dezvoltarea patriei sale pe 
calea progresului.

Eforturile poporului țării 
dumneavoastră îndreptate spre 
dezvoltarea economiei, cultu
rii, învățămîntului, rezultatele 
pe care le obține în această 
direcție, sînt cunoscute și se 
bucură de apreciere în patria 
noastră.

Constatăm cu satisfacție că 
relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democratică Congo — relații 
întemeiate pe respect reciproc, 
egalitate și avantaj mutual — 
cunosc o evoluție pozitivă care 
cor&punde pe deplin intere
selor celor două țări, cauzei 
păcii și colaborării interna
ționale. Am convingerea că în 
cadrul convorbirilor și întâlni
rilor pe care le vom avea se 
vor evidenția noi posibilități 
de a lărgi și întări aceste re
lații, de a dezvolta și mai ac
centuat colaborarea dintre po
poarele și țările noastre.

Stimate domnule președinte,
România, care a cunoscut 

vreme îndelungată asuprirea 
străină, a salutat cu satisfac
ție profundele prefaceri înnoi
toare care au loc pe continen
tul african.

Poporul nostru este solidar 
cu toate popoarele care se ri
dică pentru scuturarea jugu
lui străin, împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, 
susține cu căldură lupta dusă 
de popoarele din Angola, 
Mdzambic, Guineea-Bissau și 
Namibia, pentru cucerirea in
dependenței naționale. Con
damnăm în modul cel mai 
hotărît politică de apartheid 
și practicile rasiale promovate 
de regimurile minoritare din 
Republica Sud-Africană și 
Rhodesia, perpetuarea exploa
tării coloniale a popoarelor 
din aceste teritorii.

Țara noastră sprijină efor
turile tinerelor state îndrep
tate spre consolidarea inde
pendenței lor naționale și dez
voltare de sine stătătoare, 
spre apărarea suveranității și 
afirmarea tot mai activă pe 
arena internațională.

România apreciază că lichi
darea decalajului dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare reprezintă în zilele 
noastre o cerință imperioasă 
a progresului general, a în
săși consolidării păcii în 
lume.

în lumea de azi, toate sta
tele — mari, mijlocii sau mici, 
indiferent de orînduirea so
cială sau de continentul pe 
care se află situate — pot și 
trebuie să-și aducă contribu
ția activă la soluționarea pro
blemelor internaționale, la 
dezvoltarea colaborării și în
tărirea păcii generale. Apre
ciem că o condiție hotărîtoa- 
re pentru crearea unui climat 
de securitate și pace în lume 
o constituie renunțarea la po
litica de dominație și dictat, 
la folosirea forței sau ame
nințarea cu folosirea forței în 
relațiile dintre state, soluțio
narea problemelor litigioase 
pe cale pașnică, intensificarea 
eforturilor tuturor popoarelor 
pentru lichidarea focarelor de 
conflicte și tensiune care se 
mai mențin pe diferite meri
diane ale globului.

Poporul nostru se pronunță 
pentru încetarea neîntârziată

La sosire, pe platoul din fața 
monumentului, președintele Re
publicii Democratice Congo a

Sosirea in
(Urmare din pag. I)

De la aeroport, președintele 
Republicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire- Mobutu, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, se în
dreaptă într-o mașină des
chisă, spre reședința rezervată 
înalțtlor oaspeți. Pe întreg 
traseul parcurs pînă la reșe
dință, președinții Ceaușescu și 
Mobutu sînt salutați cu entu
ziasm și cordialitate.

Aplauzele și aclamațiile mi
ilor de bucureșteni veniți în 
întâmpinare exprimă sentimen
tele de prietenie și prețuire pe 
care poporul român le nutrește 

a războiului din Vietnam și 
a acțiunilor militare din In
dochina. pentru retragerea 
trupelor americane și curma
rea oricărei ingerințe în tre
burile interne ale poporului 
vietnamez. Popoarele vietna
mez, cambodgian și laoțian să 
fie lăsate să-și rezolve singure 
problemele, potrivit aspirații
lor și voinței proprii fără nici 
un amestec din afară.

Pronunțlndu-ne cu consec
vență pentru soluționarea pe 
cale pașnică a conflictului din 
Orientul Apropiat, pe baza re
zoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, 
ne exprimăm speranța că a- 
cordul realizat cu privire la 
încetarea focului pe o perioa
dă de trei luni și reluarea mi
siunii Jarring, vor crea con
diții pentru întreprinderea de 
noi pași conereți spre rezolva
rea conflictului, prin retra
gerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, asi
gurarea dreptului la existen
ță a fiecărui stat din zonă și 
rezolvarea problemei popula
ției palestiniene în conformi
tate cu aspirațiile sale națio
nale.

Ca stat european, România 
acordă o importanță deosebi
tă normalizării relațiilor pe 
continent, acționează ca Euro
pa să nu mai devină teatrul 
unor războaie nimicitoare, ci 
terenul unei cooperări paș
nice și rodnice între națiuni 
suverane și egale în drepturi.

Guvernul român consideră 
că s-au creat condiții favo
rabile pentru ținerea confe
rinței general-europene, care, 
după părerea noastră, va con
tribui la înfăptuirea securită
ții și colaborării dintre state
le europene.

Țara noastră militează activ 
pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale, îndeosebi a de
zarmării nucleare și se pro
nunță pentru întreprinderea 
de acțiuni concrete care să 
ducă la realizarea acestui de
ziderat major al contempo
raneității

Considerăm că în rezolva
rea acestei probleme vitale 
pentru omenire, precum și în 
respectarea dreptului interna
țional și dezvoltarea colabo
rării internaționale, un roi im
portant revine Organizației 
Națiunilor Unite. Pentru a-și 
putea îndeplini în mod efi
cient răspunderile cu care a 
fost investită, această orga
nizație trebuie să oglindească 
cu fidelitate realitățile exis
tente în lumea de azi, Româ
nia se pronunță pentru asigu
rarea deplină a principiului u- 
niversalității O.N.U.,, pentru 
restabilirea drepturilor legi
time ale R.P. Chineze în aceas
tă organizație.

Cu convingerea că vizita pe 
care o faceți în România va 
constitui un moment de sea
mă în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Con
go și cu dorința ca șederea 
dumneavoastră în țara noas
tră să vă fie cît mai plăcută 
și rodnică, permiteți-mi să 
toastez :

în sănătatea dumneavoas
tră, domnule președinte, și a 
doamnei Marie-Antoinette Mo
butu ;

în sănătatea tuturor oaspe
ților prezenți la acest dineu ;

pentru prosperitatea și feri
cirea poporului congolez ;

pentru prietenia și colabo
rarea dintre popoarele noas
tre ;

pentru pace în lumea în
treagă !

primit onorul gărzii militare. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Republicii Democra
tice Congo. •

După depunerea coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată apoi 
rotonda monumentului.

Defilarea gărzii de onoare a 
încheiat solemnitatea.

(Agerpres)

Capitală
față de poporul congolez, față 
de eforturile ce le depune pen
tru consolidarea independenței 
și dezvoltarea patriei sale pe 
drumul progresului, simpatia 
față de lupta popoarelor afri
cane pentru libertate și pro
gres social, împotriva imperia
lismului, a colonialismului și 
a neocolonialismului, împotri
va politicii de discriminare ra
sială șt apartheid.

Festivitatea sosirii pe aero
portul Otopeni a președintelui 
Republicii Democratice Con
go, a fost, transmisă în direct 
de studiourile noastre de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Domnilor miniștri, 
Doamnelor și domnilor,

Soția mea, eu însumi și 
delegația care mă însoțeș
te, am fost deosebit de 
mișcați de primirea entu
ziastă ce ne-a fost rezer
vată de către dumneavoastră, 
de doamna Ceaușescu, de gu
vernul dumneavoastră și de 
întregul popor român.

Dorim, de asemenea, ca în 
numele guvernului nostru, în' 
numele întregului popor con
golez, unit în cadrul partidu
lui nostru național — Mișcarea 
Populară a Revoluției, să vă 
spunem cit de mult vă mulțu
mim pentru amabilele dum
neavoastră cuvinte, să vă măr
turisim, totodată, cît de mult 
ne-au impresionat.

Am dat curs cu mare bucu
rie invitației dumneavoastră, 
deoarece dincolo de aspectul 
pur protocolar pe care îl îm
bracă acest gen de vizite, 
România este o țară prietenă, 
ale cărei relații cu Republica 
Democratică Congo sint din
tre cele mai cordiale, dintre 
cele mai vechi și cele mai 
constante. Prima noastră vi
zită în frumoasa dumneavoas
tră țară, care se bucură de un 
binemeritat prestigiu, are 
drept scop să consolideze și 
să dezvolte și mai mult aces
te legături.

Nu este întâmplător că pri
ma vizită a unui șef de stat 
al Republicii Democratice 
Congo în țările Europei răsă
ritene are loc în țara dum
neavoastră.

Domnule președinte,

Noi, în Republica Democra
tică Congo, urmărim cu multă 
atenție eforturile pe care Re
publica Socialistă România le 
desfășoară sub cortducerea Ex
celenței Voastre pentru dez
voltarea și creșterea bunăstării 
poporului său. Poporul congo- 
iez dă o înaltă prețuire rolului 
activ pe care România îl joacă 
în îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale, în menținerea și 
consolidarea păcii în lume. Po
litica dumneavoastră externă, 
întemeiată pe principiile res
pectării suveranității, indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne ale statelor și a- 
vantajului reciproc se înrudește 
cu a noastră. Țara noastră care 
a suferit ingerințe străine pro
movează, de la instaurarea ce
lei de a doua republici, o poli
tică de cooperare cu toate sta
tele indiferent de regimul lor 
politico-Social. De cinci ani, do" 
rința noastră este de a făuri,

SPORT CUPA U. T. C.
LA OINĂ LA GALAȚI:

„CRITERIUL TINERETULUI"Finalele pe țară — 
un festival sportiv inedit

După recentele faze județene 
ale ediției de vară a „Cupei ti
neretului de la sate“ care .au, 
marcat închiderea uneia dintre 
cele mai populare întreceri 
agenda competițională sportivă 
de masă aduce în actualitate 
finala pe țară a „Cupei U.T.C. 
la oină". Sportul nostru națio
nal — oină — căruia pînă nu cu 
mulți ani în urmă îi era consa
crat doar campionatul oficial 
(și acela disputat cu un număr 
restrîns de echipe), a cunoscut 
un veritabil reviriment prin 
cuprinderea lui în agenda spor
tivă a U.T.C. Anul trecut în 
august, ne amintim, oină — una 
dintre cele șapte ramuri spor
tive ale „Cupei tineretului de la 
sate“ — și-a desemnat primii 
campioni naționali sătești : e- 
chipa „Biruința" din comuna 
Gherăești, județul Neamț. Iată 
că la scurt interval, sistemul 
competițional mult îmbunătățit 
a. prevăzut pentru această dis
ciplină sportivă (singura, din 
cele șapte ale C.T.S.) continui
tatea fazelor pînă la finale pe 
țară, în timp ce celelalte șase 
ramuri, conform regulamentu
lui, în ediția 1970, s-au organi
zat doar cu faze pe județ. A- 
ceasta demonstrează că a fost 
necesar să se adopte o astfel de 
formulă, față de larga populari
tate și audiență a sportului dîr- 
zeniei, rezistenței și agerimii 
care este oină, printre tinerii 
sportivi ai satelor patriei. Cam
pionii de anul trecut, lansați 
vertiginos de „Cupa tineretului 
cje Ia sate“, s-au impus cu auto
ritate și în campionatul țării, 
alături de echipe reputate : 
„Biruința" Gherăești a ocupat 
locul al doilea - medalie de 
argint la campionato’e națio
nale, fiind întrecută doar in 

în inima Africii, un stat, o na
țiune, un popor puternic și 
pașnic, a cărei preocupare ma
joră constă în dezvoltarea eco
nomică, avînd drept scop să a- 
sigure bunăstarea poporului 
congolez.

In ceea ce o privește. Repu
blica Democratică Congo se 
buAră de excelentele .rapor
turi de prietenie și cooperare, 
pe care Rpublica Socialistă 
România le întreține cu un 
mare număr de ‘tinere state a- 
fricane. Republica Democra
tică Congo se bucură în- mod 
deosebit de contribuția pe care 
Republica Socialistă România 
o aduce în aplicarea Declara
ției privind acordarea indepen
denței țărilor șj popoarelor co
loniale. Țara mea, care adăpos
tește pe teritoriul său guvernul 
revoluționar în exil al Ango- 
lei acordă, atît direct cît și. în 
cadrul Organizației Unității A- 
fricane. sprijinul său moral și 
material mișcărilor de elibe
rare națională care luptă îm
potriva asupririi, colonialis
mului și rasismului în Africa. 
Solidară cu statele indeoen- 
dente din Africa și cu țările 
prietene iubitoare de pace, li
bertate și dreptate, Republica 
Democratică Congo va face tot 
ce-i va sta în putință pentru a 
extirpa din Africa orice domi
nație asupra unei majorități a- 
fricane de către o minoritate 
rasistă.

în cadrul acestei politici, 
guvernul nostru n-a încetat să 
ceară marilor puteri să între
prindă toate acțiunile necesa
re pentru a fi satisfăcute as
pirațiile legitime ale popu
lațiilor africane oprimate.

Credincioasă politicii sale 
de neamestec în afacerile in
terne ale altor state și convin
să de necesitatea instaurării 
păcii în lume, țara noastră 
privește favorabil și susține 
eforturile Națiunilor Unite în 
Orientul Mijlociu. Noi spe
răm că conflictul din Asia de 
sud-est va găsi o soluție 
care să fie compatibilă cu as
pirațiile popoarelor din aceas
tă regiune.

Domnule președinte,
Excelențe, 
Doamnelor, 
Domnilor,

începînd din anul 1967 ță
rile noastre au statornicit în-’ 
tre ele legături prin stabilirea 
de relații diplomatice și prin 
încheierea unui număr de a- 
corduri.

Republica Socialistă Româ
nia a participat activ și în- 
tr-un mod strălucit la primul 
Tîrg internațional de la Kin
shasa din 1969. Această parti

formația C.P.B. (multiplă cam
pioană) și înaintea echipei Di- 
namo București ! Este, desigur, 
și o încununare a eforturilor 
Secției Sport a C.C. al U.T.C. 
care s-a preocupat permanent, 
între multe altele de încuraja
rea și sprijinirea acestei fru
moase discipline sportive. Un 
exemplu elocvent : un număr 
de 316 echipe (cifra a surprins 
chiar și pe specialiștii Federa
ției române de oină) au fost 
dotate anul acesta cu echipa
ment sportiv și materiale spe
cifice, toate procurate din fon
durile proprii ale U.T.C.

Ediția 1970 a finalelor dotate 
cu „Cupa U.T.C. la oină“ va 
reuni la start, pe stadionul „Ti
neretului“ din Capitală, cele 
mai bune 20 de echipe sătești 
ale țării care își vor disputa 
mult rîvnitul titlu și trofeu de-a 
lungul a trei zile de întreceri : 
28—29—30 august. Calificarea la

VĂ PREZENTĂM FINALIȘTII

1. „Recolta" — Mihalț 
(Alba) ; 2. „Pacea" — Țițești 
(Argeș) ; 3. „Victoria" —
Cristești (Bistrița Năsăud) ; 
4. „Recolta" — Avrămeni 
(Botoșani) ; 5. „Vișteana" — 
Viștea (Brașov) ; 6. „Energia"
— Rimnicelu (Buzău) : 7.
„Avîntul" — Chiuești (Cluj): 
8. „Drum nou" — Boureni 
(Dolj) : 9. „Independența" — 
Galați (Galați : 10. „Recolta"
— Crasna (Gorj) ; 11. „Re
colta" — Radu Negru (Ia
lomița) : 12. „Avîntul" —
Curcani (Ilfov) : 13. „Unirea" 

cipare este o mărturie a do
rinței celor două țări de a 
dezvolta și de a intensifica 
schimburile reciproce. Țara 
noastră speră să meargă îna
inte în acest domeniu, în in
teresul celor doi parteneri.

în domeniul cooperării eco
nomice, noi ne bucurăm, 
domnule președinte, de con
cursul ,pe care specialiștii ro
mâni îl aduc în special la 
realizarea proiectului produc
ției de gaze naturale pe lacul 
Kivu, în estul țării. Realiza
rea acestui proiect va permite 
Republicii Democratice Congo 
să implanteze noi unități in
dustriale și să creeze, ca ata
re, noi posibilități de activita
te în această regiune a țării.

Țara noastră se felicită de 
această asistență și mulțumeș
te călduros pentru aceasta sta
tului socialist român.

Recentele acorduri înche
iate între cele două țări ale 
noastre în domeniile științific 
și tehnic, economic și cultural, 
vor permite lărgirea ariei 
noastre de cooperare. Dar, din
colo de aceste acorduri înain
te de orice se situează spiritul 
și adevărata prietenie care ne 
animă. Aatfel, cînd acum a- 
proape trei luni, poporul dum
neavoastră, a cunoscut gravele 
dificultăți cauzate de inunda
ții, poporul congolez a fost din 
toată inima alături de dum
neavoastră.

Aș vrea să aduc aici un 
cald omagiu Excelenței Sale 
domnului ambasador Tujon, 
a cărui activitate, muncă și 
merite, au contribuit la o mai 
bună cunoaștere de către noi 
a țării dv. Și recentele vizite 
reciproce ale miniștrilor noș
tri de afaceri externe, au ju
cat, de asemenea, un mare, rol.

Domnule președinte, zilele 
care vin ne vor oferi ocazia 
de a examina împreună și în 
spiritul acestor acorduri mij
loacele concrete de a ridica pe 
o treaptă superioară legătu
rile care unesc popoarele 
noastre.

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Domnilor miniștri, 
Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi să folosec a- 
ceastă ocazie pentru a toasta 
în sănătatea dumneavoastră, 
a doamnei Ceaușescu, căreia 
îi prezint omagiile mele cele 
mai respectuoase, pentru pros
peritatea Republicii Socialiste 
România, pentru dezvoltarea 
cooperării congolezo-române.

finale, n-a însemnat deloc o 
formalitate : după stabilirea 
celor 39 de campioane județene 
au urmat, luna trecută, fazele 
pe zone ale competiției, orga
nizate în opt centre.

Acum, cu numai două zile 
înaintea startului final, cînd or
ganizatorii au pus la punct deja 
toate detaliile — medalii de 
aur, argint și bronz, tricouri de 
campioni, insigne, afișe, diplo
me, invitații, premii în mate
riale sportive — „febra partici- 
panților atinge cele mai înalte 
cote". Campionii din Gherăești 
vor încerca să-și păstreze ti
tlul : misiune grea, căci oinarii 
de la „Avîntul" Curcani, cei din 
Frasin — Suceava, sau Chiuești 
(n-am numit decît trei formații 
pretendente la titlu...) speră și 
ei să îmbrace tricourile. Lupta 
este (deschisă. Duminică îi vom 
aplauda pe cei mai buni !

VIOREL raba

— Băla (Mureș) : 14. „Biru
ința" — Gherăești (Neamț) ;
15. „Zorile" — Dragu (Sălaj);
16. „Avîntul“ — Frasin (Su
ceava) ; 17. „Viață nouă" — 
Olteni (Teleorman) : 18. „Se- 
coșana" — Sacoșul Turcesc 
(Timiș) ; 19. „Atletica" — Mi- 
hăești (Vîlcea) ; 20. „Șiretul"
— Suraia (Vrancea).

Loturile cuprind cîte 14 ju
cători iar „disputa“ lor în
cepe chiar de... mîine, cînd 
are loc, la București, valida
rea și ședința tehnică.

(Urmare din pag. I) 
țiței. 178 000 tone benzină. 
308 #00 tone motorină, 55 000 
tone uleiuri, 210 000 bucăți 
anvelope, 7 240 tone eiment. 
2 700 000 mp geam, 451 000 
mp țesături de lină și alte 
valori materiale care vor 
contribui la sporirea avuției 
naționale, la ridicarea nive
lului de trai al poporului.

Muncind cu pasiune și răs
pundere pentru îndeplinirea 
și depășirea angajamentului 
asumat în cadrul marii între
ceri socialiste, inițiate și 
conduse de partid, asi
gurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră per

întilnirea tovarășului Leonte Răutu 
cu tovarășul Pendo Kubadinschi

Tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, s-a în
tâlnit, în cursul zilei de marți, cu 
tovarășul Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri

AGENDĂ
• MARȚI DIMINEAȚA, a 

plecat spre Ankara o delegație 
a Consiliului popular al munici
piului București, condusă de Du
mitru Popa, președintele Comi
tetului Executiv, primarul gene
ral al Capitalei, care, la invitația 
municipalității capitalei Turciei, 
va face o vizită in această țară.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condusă 
de Ion Cosma, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular al 
municipiului București, și de alți 
membri ai Comitetului Executiv 
municipal.

A fost de față Alptekin Unlii- 
tiirk, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Turciei la București.

• LA INVITAȚIA Ministeru
lui Comerțului Interior, marți 
dimineața a sosit în Capitală o 
delegație a Ministerului Comer
țului și Aprovizionării din R.D. 
Germană, condusă de Herbert 
Meyer, adjunct al ministrului, 
pentru examinarea unor probleme 
privind schimburile de sortimen
te de bunuri de larg consum din
tre cele două ministere.

• CU PRILEJUL SĂRBĂTO
RII NAȚIONALE a Republicii 
Orientale Uruguay, Juan Carlos 
Nadal Jaume, ministru, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Orientale a Uruguayului 
la București, a oferit marți o re
cepție.

Au participat Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Mircea Malița, minis
trul învățămîntului, Mihnea (Agerpres.

Anul acesta Galațiul, 
centru pugilistic, va fi 
celei de a treia ediții a 
teriului tineretului" 
dintre competițiile 
înscrise în calendarul i 
țional intern. Spre deosebire de 
anii trecuți, in acest an compe
tiția se anunță deosebit de dis
putată. Vor participa cite patru

vechi 
gazda
»Ca

la box, una 
importante 

competi-

'ZIARUL .MUNCA

icriteriul 
I (tineretului

pa box

boxeri de fiecare categorie, care 
se vor întrece in trei gale : 
miercuri 26 august, joi 27 atl- 
gust și sîmbătă, 29. august —- 
finalele. In urma acestui turneu 
se va stabili în linii mari, echi
pa cu care ne vom prezenta la 
Campionatele europene de tine
ret, ce vor avea loc, în curînd, 
în Ungaria. De aici și interesul 
deosebit pe care îl prezintă com
petiția atît pentru antrenori, cit 
și pentru tinerii noștri boxeri.

Amintim că această competi

sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și în viitorul 
cincinal comuniștii praho
veni, toți oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, vor face 
tot ce depinde de ei pentru 
a îndeplini cu consecvență 
istoricul program adoptat de 
cel de-ai X-lea Congres al 
partidului, dovedind astfel 
adeziunea noastră totală 1» 
politica* înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român.

ÎN NUMELE COMITETU
LUI JUDEȚEAN PRAHOVA 

AL P.C.R..
PRIM SECRETAR, 
ING. ILIE (IȘU

al R.P. Bulgaria, care se află la 
odihnă în țara noastră.

La întâlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de față Spas Gospodov, 
ambasador al B.P. Bulgaria la 
București.

Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, și 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

• AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR și plenipotențiar al 
R. D. Germane la București, 
Ewald Moldt, a oferit marți sea
ra un cocteil cu prilejul plecării 
sale definitive din Republica So
cialistă România.

Au participat Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Va
sile V Iad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Cosma, membru 
al Consiliului de Stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai guvernului, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
știință, artă și cultură, precum 
și șefi de misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

• O DELEGAȚIE a Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor, condusă de Silvestru 
Boatcă, membru al Biroului 
C.N.O.P., a plecat marți seara 
la Viena, pentru a participa la 
lucrările celei de-a 6-a Confe
rințe a oftreetașilor europeni.

ție este organizată de către zia
rul „Munca“, in colaborare cu 
Federația română de box, și că 
organizatorii au luat cîteva ini
țiative demne de toată lauda : 
au editat, un frumos „Program" 
(care cuprinde fotografii și scur
te „fișe.' biografice a unora din
tre antrenori și boxeri ce vor fi 
prezenți la Calați) și cor acorda 
câștigătorilor și sportivilor clasați 
pe locul al doilea importante 
premii.

T. P.

MERIDIAN
• CURSA ciclistă inter

națională desfășurată la Bus- 
sieres a fost ciștigată de 
Eddy Merckfc (Belgia), care 
a parcurs 112 km în 
2 h 53' 10”. El a dispus la 
sprintul final de francezul 
Poulidor. Belgianul Gode- 
froot a sosit după 15".

• CAMPIONUL MON
DIAL de box la cat. cocos 
mexicanul Ruben Olivares 
iși va pune titlul in joc in 
fața compatriotului său Chu- 
cho Castill. Meciul va avea 
loc ia 16 octombrie la Los 
Angeles. Ruben Olivares este 
neînvins in carieră. El a 
susținut 55 de meciuri, 20 
cișțigindu-le prin ko.

• ASTĂZI, LA BUENOS 
AIRES are loc prima „man
șă" a finalei intercontinen
tale la fotbal, în care se în
tâlnesc formațiile Estudian- 
tes ia Plata (Argentina) și 
Feijenoord Rotterdâm (Olan
da), cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni".



□ t

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI 
ROMÂNIEI

GENEVA 25 (Agerpres). — 
în ședința de marți a Comite
tului pentru dezarmare de la 
Geneva șeful delegației româ
ne, ambasadorul Ion Datcu, a 
luat cuvîntul, expunînd pozi
ția țării noastre față de pro
iectul de tratat cu pnșvire la 
interzicerea amplasării de 
arme nucleare și alte arme de 
distrugere în masă pe terito
riile submarine și suboceani- 
ce și în subsolul lor. El a re
afirmat cerința exprimată an
terior în Comitet ca instru
mentul ce se elaborează să sa
tisfacă în cea mai mare mă
sură interesele tuturor state
lor. căpătând astfel o cît mai 
largă adeziune. România s-a 
declarat în mod constant în 
favoarea interzicerii tuturor 
activităților militare în terito
riile submarine. Întru-cît însă 
înfăptuirea acestui obiectiv, 
printr-un instrument unic, nu 
a fost posibilă în această eta
pă, țara noastră consideră de 
o mare importanță ca în tra
tat să fie precizat scopul final 
al tratativelor — demilitari
zarea completă — și angaja
mentul părților de a continua 
cu bună credință eforturile în 
această direcție.

O valoare deosebită, a spus 
reprezentantul român, o are 
precizarea potrivit căreia nici 
una d>in prevederile acestui a- 
cord nu poate și nu trebuie să 
aducă atingere, în nici un fel, 
drepturilor statelor, recunos
cute de dreptul internațional, 
asupra mării teritoriale și a 
platoului continental.

El a subliniat necesitatea de
punerii unor noi eforturi pen
tru îmbunătățirea actualei for
mulări a articolului privind 
controlul. Este necesară o re-

I

ferire Ia posibilitatea recurge
rii la Un mecanism internațio
nal adecvat de verificare a în
deplinirii obligațiilor asumate 
și de soluționare a diferen
delor privind îndeplinirea tra
tatului. De asemenea, este ne
cesară armonizarea prevederi
lor referitoare la control cu 
normele care statuează regi
mul platoului continental, pre
vederi care nu ar trebui să a- 
fecteze exercitarea nestinghe
rită a drepturilor suverane ale 
statelor asupra platoului, așa 
cum' sînt statuate în Conven
ția de la Geneva asupra pla
toului continental din 1958.

I
I

JAPONIA : Locuitori din departamentul Tagonoura, protestînd

ale politicii culturale, 
este reprezentată de o 
condusă de Pompiliu 

președintele Comitetu-împotriva poluării apelor

REUNIUNEA

VENEȚIA

mai

în Comitetul pentru dezar
mare se așteaptă ca U.R.S.S. 
și S.U.A. să prezinte în curînd 
o nouă formă revizuită a pro
iectului de tratat privind teri
toriile submarine.

în aceeași ședință au
luat cuvîntul, referindu-se la 
diferite probleme de dezarma
re aflate în discuția acestui 
organism, reprezentanții Ce
hoslovaciei, Iugoslaviei, Paki
stanului, Republicii Arabe 
Unite și Statelor Unite ale A- 
mericii.

Reprezentanți ai 12 țări 
membre ale Comitetului (Ar
gentina, Birmania, Brazilia, 
Etiopia, India, Maroc, Mexic, 
Nigeria, Pakistan, Republica 
Arabă Unită, Suedia și Iugo
slavia) au prezentat un me
morandum asupra problemei 
armelor chimice și bacterio
logice. în memorandum se a- 
preciază drept „indispensabi
lă“ interzicerea simultană a 
experimentării, fabricării și 
stocării celor două genuri de 
arme, precum și eliminarea 
lor din arsenalele existente.

Lupte violente în
Vietnamul
în cursul ultimelor 48 

de ore au continuat lup
tele dintre unitățile Gu
vernului Revoluționar Pro
vizoriu și forțele america- 
no-saigoneze în diferite 
regiuni ale Vietnamului de 
sud.

laoțian de către forțele patriotice 
în perioada 12 ia 18 august. 
Postul de radio citat adaugă că 
numărul total al avioanelor apar- 
ținînd forțelor aeriene S.U.A. 
doborîte de la 15 mai 1964 se ri
dică la 1517. Cele trei avioane 
au fost doborîte îrț provinciile 
Xieng Kuang și Saravane.

ORIENTUL APROPIAT
CONVORBIRILE LUI JARRING CU REPREZEN
TANȚII LA O.N.U. Al R.A.U., ISRAELULUI Șl 

IORDANIEI
NEW YORK. — La sediul na

țiunilor Unite din New York au 
început marți convorbirile amba
sadorului Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, cu reprezentanții la 
O.N.U. ai Republicii Arabe Unite, 
Israelului și Iordaniei. După cum 
informează agențiile de presa, 
Gunnar Jarring a primit separat 
pe Joseph Tekoah, reprezentantul 
permanent al Israelului la Națiu
nile Unite, pe Abdel Hamid Cha- 
raf, ambasadorul Iordaniei la 
Washington, și pe Mohammed El 
Zayyat, reprezentantul permanent 
al Republicii Arabe Unite la 
O.N.U.

După întrevederile consecutive 
pe care le-au avut cu Jarring, toți 
cei trei au făcut declarații presei. 
Tekoah a declarat ziariștilor că a 
adus la cunoștință lui Jarring 
„principiile fundamentale ale gu
vernului îsraelian privind o pace 
justă și durabilă“ în Orientul A- 
propiat. „Ceea ce considerăm cel 
mai necesar, a spus el, este de a 
se găsi o soluție definitivă pentru 
a se pune capăt conflictului care 
dăinuie în Orientul Apropiat de 
22 ani. Oricine înțelege că acor
duri de pace pentru înlăturarea 
conflictului nu pot fi realizate de
cît prin soluționarea a numeroase 
probleme foarte dificile“. Tekoah 
a anunțat, totodată, că va pleca 
în Israel pentru consultări.

Abdel Hamid Charaf s-a decla
rat mulțumit de discuțiile purtate 
cu Jarring, relevînd că „întîlnirea 
a fost fructuoasă“. Răspunzînd 
unei întrebări, el a subliniat că 
Iordania cere „retragerea com
pletă a trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate și se pronunță 
pentru o soluție justă în pro
blema palestiniană".

Mohamed El Zayyat a declarat 
ziariștilor că a discutat cu Jarring 
problema cea mai importantă a- 
nume punerea în aplicare a rezo
luției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967. El s-a de
clarat satisfăcut de faptul că con
vorbirile se desfășoară la Națiu
nile Unite.

că ciocnirile s-au soldat cu 2 
morți și mai mulți răniți. După 
intervenția guvernatorului Liba
nului de sud, ciocnirile au înce
tat. Autoritățile libaneze efectu
ează o anchetă pentru a deter
mina cauzele incidentelor.

Cele mai violente ciocniri au 
avut loc în provinciile de nord, 
Quang Tri și Thua Thien, în 
jurul bazelor „O’Reilly“ și „Bar- 
nett“ și în zona dintre orașul 
Hue și valea A Shau. De ase
menea, au fost înregistrate lupte 
în provincia Binh Thuan, pre
cum și în Delta fluviului Me- 
kong, la 70 km sud-vest de Sai- 
gon. în cursul operațiunilor mi
litare, trupele americano-saigo- 
neze au suferit pierderi în oa
meni și materiale de luptă. După 
cum a precizat un purtător de 
cuvint militar american, un eli
copter al S.U.A. a fost doborît 
de artileria forțelor patriotice în 
apropiere de Da Nang.

In același timp, avioane ameri
cane de țip „B-52“ și-au conti
nuat raidurile de bombardament 
în provincia Quang Tri și în 
nele situate la nord-est de 
lea A Shau.

Departamentul de Stat a anun
țat că Statele Unite au hotărît să 

■ acorde regimului Lon Noi un 
ajutor militar care va atinge în 
anul fiscal 1970—1971 suma de 
40 milioane dolari. Această sumă 
se adaugă celor 8,9 milioane de 
dolari acordați cu titlu de ajutor 
militar în ultimele trei luni.
*■■■■■■■■■■■■

CIOCNIRI
VIOLENTE 
ÎN LIBAN

BEIRUT. — în orașul Saida 
(anticul Sidon), din sudul Liba
nului, s-au produs luni ciocniri 
violente între membri ai organi
zației palestiniene „Saika“ și a- 
depți ai „Organizației forțelor 
populare“, mișcare libaneză care 
sprijină acceptarea planului Ro- 
gers de soluționare politică a con
flictului din Orientul Apropiat. 
Liderul acestei organizații, de
putatul Maarouf Saad, care re
prezintă orașul Saida în Parla
mentul libanez, a fost reținut de 
palestinieni timp de cîteva ore. 
Postul de radio Beirut a anunțat

zo- 
va-

deDupă cum anunță postul 
radio „VOCEA PATHET LAO“, 
trei avioane americane au fost 
doborîte deasupra teritoriului

?/vvvvvv\/vvvvvv\A/vvvvvvvvvvvvvvy

Nota
de plată

Din nou Washingtonul încearcă să treacă sub tăcere o afa- 1 
cere jenantă. Bangkokul se dovedește un „aliat“ costisitor șj 1 
într-un moment în care senatorii americani au devenit mai < 
critici la adresa aranjamentelor financiarO-militare, Departa- 1 
mentul de Stat procedează cu atenție pentru a nu furniza mu- I 
niție inamicilor actualei Administrații. Secretul nu a putut f< < 
păstrat. Astfel s-a aflat că Washingtonul și Bangkokul au reedi- < 
tat una din numeroasele tranzacții în care americanii oferă < 
dolari iar tailandezii — carne de tun. De astă dată este vorba < 
de deplasarea a 5 000 de „voluntari“ tailandezi în Cambodgia < 
și de instruirea unor efective ale lui Lon Noi în Tailanda. < 
„Voluntarii“ nu sînt, însă, niște persoane dezinteresate dornice < 
să slujească cu credință falimentarul regim de la Pnom Penh, 
ci niște veritabili mercenari. Finanțarea lor și-a asumat-o Was- 1 
hingtonul, ca principal beneficiar al intervenției din Cambod- 1 
gia. Se pare că tailandezii s-au arătat mai pretențioși: riscurile ' 
au crescut și o dată cu ele s-au mărit și prețurile. Unii iniția- 
ți în tainele afacerii vorbesc despre un spor de... 300 Ia sută 
față de trecutul apropiat. Altă sursă de „voluntari“ neexis- 
tînd, Washingtonul a plătit. Dar — aflăm dintr-o telegramă 
a agenției U.P.I. — „Departamentul de Stat a abordat cu 
multă precauție acest subiect, din cauza opoziției unor lideri 
ai Senatului față de orice cheltuieli americane pentru trupe 
care urmează să fie folosite în Cambodgia .

Tranzacția a fost etichetată drept „înțelegere provizorie“ iar 
Robert McCloskey, purtătorul de cuvînt al Departamentului de 
Stat, s-a străduit să convingă pe ziariști că nu s-a ajuns la 
„nici o înțelegere cuprinzătoare, deplină“. Dar la Bangkok, pri
mul ministru al Tailandei, Thanom Kittikachorn, s-a dovedit 
mai puțin discret. El a mărturisit că S.U.A. s-au angajat să 
finanțeze trupele tailandeze ce urmează a fi expediate în 
Cambodgia ca și soldații lui Lon Noi aflați în taberele de in
strucție din Tailanda. Tranzacția — pe care premierul n-a 
definit-o drept provizorie — este rezultatul unor contacte ofi
ciale la nivel înalt —a ținut să precizeze Bangkokul. A urmat 
sublinierea esențială; „Fără sprijinul american Tailanda nu ar 
putea să suporte povara cheltuielilor necesitate de acțiunea ei 
de susținere a cabinetului de la Pnom Penh“.

„Acțiunea“ aceasta — în fapt o flagrantă imixtiune în aface- . 
rile interne ale Cambodgiei, o intervenție cu caracter agresiv 
— nu este produsul inspirației tailandeze, ci se integrează în 
ansamblul politicii Washingtonului în această zonă nevralgică. 
Ceea ce INTERNAȚIONAL HERALD ’
„procesul de implicare a Tailandei în ra:

• TRIBUNE denumea 
_______________ Izboiul din Cambodgia“ 

reprezintă o parte a escaladei americane în peninsula indo- 
chineză, o parte a unor proiecte de continuare a intervenției 
prin „intermediari asiatici“ (despre raidurile aviației america
ne se refuză dezvăluirile). Mercenarii Bangkokului îndeplinesc 
misiunea încredințată de Pentagon. Nu-i nici un secret și nici 
măcar Thanom Kittikachorn nu încearcă să-și asume meritul 
ideii. Cînd șeful statului major al armatei tailandeze, mareșalul 
Chuilasapaya, pledează pentru o axă militară Bangkok 
gon ___________________ " "
nic), el nu face decît să dea glas unei
Numai că realizarea dorințelor de acest gen trebuie prompt 
plătită cu dolari. Nota de plată este încărcată : în 1967 Was
hingtonul a plătit 200 000 000 dolari pentru cei 10 000 de tai- 
landezi trimiși în Vietnamul de sud. Iar acum prețurile au 
crescut...

„Precauția“ Departamentului de Stat, pe care o observa 
U.P.I. este justificată. O tranzacție de felul celei încheiate 
cu Tailanda nu ridică prestigiul politicii americane. Și, apoi, 
mai este și nota de plată...

Sai- 
Pnom Penh („alianța falițilbr“ — cum se remarcă iro- 

dorințe americane.

M. RAMURĂ

cu prilejul lui Z3 August

Luptele dintre forțele de 
rezistență populară din Cam- 
bodgia și trupele regimului 
Lon Noi continuă de mai bine 
de o săptămînă în jurul capi
talei cambodgiene. Se remarcă 
o recrudescență a ciocnirilor 
în apropierea localității Prek 
Tameak, situată la 15 km de 
Pnom Penh : cinci batalioane 
de artilerie ale forțelor de re
zistență au bombardat la 25 
august poziții ale trupelor re
gimului Lon Noi, pripinuind 
inamicului pierderi însemna
te. Aceasta este cea mai im
portantă prezență a forțelor 
de rezistență în jurul capita
lei.

Alte ciocniri au avut loc în 
localitatea Saang, situată la 
35 km sud de Pnom Penh.

„Palazzo dei Dogi“ din 
Veneția, a avut loc luni sea
ra solemnitatea de deschi
dere a reuniunii Interguverna- 
mentale a miniștrilor edu
cației naționale și culturii 
din țările membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Ș.tiință și Cul
tură (U.N.E.S.C.O.). Organizată 
sub egida U.N.E.S.C.O.. reuniu
nea va dezbate, pentru prima 
oară, o serie de aspecte insti
tuționale, administrative și fi
nanciare 
România 
delegație 
Măcovei, 
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Luind cuvîntul în legătură cu 
adaptarea regulamentului pri
vind participanții la lucrările 
Conferinței, delegatul român 
Valentin Lipati a contestat man
datul delegatului ciankaișist, a- 
rătînd că singurul reprezentant 
legitim al poporului chinez este 
guvernul R. P. Chineze. Tot
odată, el a arătat că singurul 
reprezentant legitim al Repu
blicii Vietnamului de Sud este 
Guvernul revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Luind in 
considerare principiul univer
salității U.N.E.S.C.O., delegatul 
român a exprimat profundul re
gret al delegației Republicii 
Socialiste România că la lucră
rile conferinței nu au fost invi
tați să ia parte reprezentanți ai 
R.D. Germane, R.D. Vietnam și 
ai R.P.D. Coreene.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, cu 
ocazia celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist, telegrame de felicitare de 
la : arhiepiscopul Makarios, pre
ședintele Republicii Cipru ; gene
ral Jean Bedel Bokassa, președin
tele Republicii Africa Centrală ; 
Hussein, regele Iordaniei; gene- 
ral-maior Yakubu Gowon, șeful 
Guvernului Militar Federal, co
mandant suprem al Forțelor Ar
mate ale Republicii Federale Ni
geria ; Paul Hasluck, guvernator 
general al Australiei ; colonel Mi- 
chel Micombero, președintele Re
publicii Burundi ; Roberto M. 
Levingston, președintele Republi
cii Argentina ; Ahmed Hassan Al- 
Bakr, președintele Republicii 
Irak, Francesco Valii și 
Eusebio Reffi, căpitani re
genți, și Federico Biaggi, secre-

tar de stat pentru afacerile ex
terne din Republica San Marino,

*
De asemenea, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a primit telegrame de 
felicitare de la Amilcar Cabrai, 
secretar general al Partidului A- 
frican al Independenței din Gui
neea și Insulele Capului Verde.

★

Cu același prilej au trimis me
saje de felicitare Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Ermenegildo Gasperoni, 
secretar general al Partidului Co
munist Sanmarinez ; Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Dominican; Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Vene
zuela ; A. Fantis, secretar general 
adjunct al Partidului Akel din 
Cipru.

Manifestări peste hotare
în cadrul manifestărilor prile

juite de Ziua națională a Repu
blicii Socialiste România, însărci
natul cu afaceri a.i. la Cairo, 
Gheorghe Vasile, a organizat o 
gală de filme românești la care 
au participat oficialități egiptene, 
șefi de misiuni diplomatice, per
sonalități culturale și științifice, 
oameni de afaceri, ziariști. Tele
viziunea egipteană a prezentat 
filmul „Europolis“.

Presa ghaneză a publicat nu
meroase articole consacrate celei 
de-a 26-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist. 
Cotidienele „DAILY GRAPHIC 
GHANAIAN TIMES" și săptă- 
mînalul „WEEKLY SPECTA
TOR“ au consacrat pagini întregi 
diferitelor aspecte ale dezvoltării 
economice, sociale și culturale 
din țara noastră.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TINERETUL LUMII

Rezerve irosite

Cu prilejul celei de-a 2p-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, la Palatul 
Culturii din Tirana a fost de
schisă, din inițiativa Comitetului 
albanez pentru relații de priete
nie și culturale cu străinătatea, 

I expoziția de fotografii „Aspecte 
din Republica Socialistă Româ
nia“. La deschidere a fost de 
față Mistro Treska, președintele 
Comitetului albanez pentru rela
ții de prietenie și culturale cu 
străinătatea.

Presa și televiziunea din Fin
landa au marcat ce-a de-a 26-a 

I aniversare a eliberării României, 
I subliniind semnificația Zilei de 
I 23 August pentru poporul ro- 
I mân. La 23 August, televiziunea 
I finlandeză a prezentat o emisiu- 
I ne specială, dedicată României.

Cu prilejul celei de-a ^5-L ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist la Ulan Bator 
s-a organizat, din inițiativa Mi
nisterului Culturii, vizionarea fil
mului românesc „Răpirea fecioa
relor“. Au participat reprezen
tanți ai Ministerului Culturii și 
ai corpului diplomatic. Au fost 
de asemenea, prezenți Sandu 
Ioan, ambasadorul României în 
R.P. Mongolă, și membri ai am
basadei.

Cu ocazia zilei de 23 August, 
un ansamblu artistic bucureștean 
a evoluat pe scena teatrului „S. 
Jaracz“ din Olsztyn, centrul voie
vodatului polonez cu același 
nume. Artiștii români au fost 
răsplătiți cu aplauze prelungite.

„Anglia pierde re
zerve inestimabile de 
talent și capacitate 
ale femeilor, rezerve 
pe care ea nu-și poate 
permite să le risipeas
că fără riscul de a ră- 
mîne în urmă în cursa 
progresului". Aceasta 
e concluzia principală 
exprimată într-un stu- 
diu-anchetă efectuat 
de secțiunea de socio
logie a lui Royal So
ciety.

Autorii studiului, ba- 
zîndu-se pe date sta
tistice dintre cele mai 
recente și ilustrative, 
apreciază că în Ma
rea Britanie tinerele 
dornice să urmeze 
cursurile instituțiilor 
de învăfămînt superior 
nu numai că nu sînt 
încurajate pe plan so
cial, dar se lovesc de 
piedici considerabile, 
multe dintre aceste 
piedici greu de trecut, 
izvorînd dintr-un sis
tem și mentalitate as
tăzi violent anacroni
că, plină de absurdi
tăți. Printre aceste

„sisteme și mentali
tăți" se numără men
ținerea în vigoare a 
unor dispozițiuni și 
reglementări vechi d® 
peste un secol, care 
stabilesc un plafon 
de taxe universitare 
mai ridicat pentru fete 
decît pentru băieți,: 
precum și excluderea 
totală a fetelor de la 
sistemul de burse a- 
cordate de stat și de 
municipalități (numai 
unele fundații particu
lare acordă actual
mente un mic număr 
de burse fetelor, și a- 
ceasta pentru că pră
fuitele dispozițiuni 
încă în vigoare nu se 
referă la instituții și 
persoane particulare).

La asemenea măsuri 
restrictive și net discri
minatorii se adaugă 
așa-numita „barieră 
psihologică", adică — 
așa cum constată au
torii studiului citat — 
persistența „unor pre
siuni în familie și so
cietate" care tind să 
convingă femeia că

singurul ei rol rămîne 
acela de soție ji 
mamă.

în aceeași ordine de 
idei sînt relevate re
zultatele anchetei fă
cută în 100 de între
prinderi mijlocii și 
mari : 82 dintre aceste 
întreprinderi permit 
personalului masculin 
să urmeze cursurile se
rale ale școlilor su
perioare, dar nu per
mit acest lucru perso
nalului feminin. Astfel 
stînd lucrurile nu e 
de mirare că un pro
cent încă foarte redus 
de absolvente ale li
ceelor pășesc pragul 
universităților. Dacă la 
nivelul liceelor, tine
rele reprezintă aproxi
mativ jumătate din e- 
fective, în universități 
ele nu reprezintă de
cît circa 15 la sută din 
totalul studenților.

Aceste anomalii 
preocupă actualmente 
și unele cercuri poli
tice influente din Ma
rea Britanie, care în
cep să-și pună cu

acuitate problema că 
țara nu-și poate per
mite pieraêrile evi
dente pricinuite de un 
asemenea sistem ana
cronic, în mod clar 
depășit de viață.

Autorii studiului-ăn- 
chetă elaborat sub 
auspiciile lui Royal 
Society subliniază că 
„esté imperios necesar 
să se aplice o politică 
constructivă și plină 
de inițiativă care să 
introducă în circuit cîț 
mai complet și cît mai 
repede posibil, mii de 
tinere capabile să-și 
perfecționeze și sărși 
valorifice aptitudinile 
în economie, știință și 
cultură".

Toate aceste date, 
aprecieri și concluzii 
conturează, de fapt, 
una din problemele 
cu care este confrun
tată actualmente tînă-, 
ra generație a An
gliei.

Sensul unei
confruntări electorale

Viața politică franceză 
se anunță animată după 
vacanța de vară. De pe a- 
cum, în atenția observato
rilor politici se află pregă
tirea unei importante con
fruntări electorale, aceea 
de la Bordeaux.

E. R.

Consiliul de Miniștri a dat pu
blicității un decret care stabi
lește că primul tur de scrutin al 
alegerilor parțiale din această 
circumscripție electorală va avea 
loc la 20 septembrie. Turul al 
doilea se va desfășura cu o săp- 
tămînă mai tîrziu.

Importanța specială a acestor 
alegeri parțiale rezidă în prezen
ța probabilă, anunțată de întrea
ga presă franceză, în calitate de 
candidat al coaliției guvernamen
tale a primului ministru francez 
Jăcques Chaban-Delmas. Potrivit 
constituției franceze, un deputat 
își cedează mandatul parlamen
tar unui supleant cînd este coop
tat în componența guvernului.

Supleantul lui Chaban Delmas a 
decedat recent, obligîndu-1 pe 
premier să se prezinte din nou în 
alegeri.

Partidul Comunist a propus o 
uniune a stîngii care să prezinte 
un candidat comun în al doilea 
tur de, scrutin. Ziarul „L’HUMA- 
NITE“ propune Partidului socia
list, Convenției instituțiilor repu
blicane și Partidului socialist • uni
ficat sa încheie un acord în ve
derea prezentării unui candidat 
unic în faza a doua a alegerilor.

Poziția partidelor stîngii față 
de propunerea comunistă nu este 
pe deplin precizată. Au fost a- 
vansate numele mai multor per
sonalități care ar putea candida 
în numele stîngii. Partidele de 
stînga necomuniste ar favoriza 
un candidat unic din primul tur 
de scrutin. Ele încearcă să se în
țeleagă în această privință, ur
mînd ca reprezentanții lor să se 
întrunească joi pentru a încerca 
elaborarea unei poziții comune.

familia-In dorința de a se 
riza cît mai bine cu „peisa
jul lunar“ astronauții ameri
cani Alan Shepard și Joe 
Engle se antrenează într-o 
regiune din preajma locali
tății vest-germane Augsburg, 
unde se află cel mai mare 
crater de meteoriți de pe 
Terra.

condusă de acad. Cristofor Si- 
mionescu, membru al Biroului 
Consiliului General al A.R.L.U.S.

• LA VARNA S-AU DES
CHIS lucrările celei de-a doua 
Conferințe regionale a Asocia
țiilor europene pentru Națiunile 
Unite, la care participă dele
gați ai asociațiilor pentru Na
țiunile Unite /lin țările europe
ne, printre care și din Româ-

moartea a 1 833 persoane. Ex- 
perții consideră că, dacă actuala 
epidemie nu se extinde, numă
rul victimelor datorate holerei 
va fi anul acesta inferior celui 
înregistrat anul trecut — 4 580 
morți.

destinate organizației ilegale 
„Armata republicană irlan
deză“, urmînd a fi trimise în Ir
landa de nord.

SESIUNEA 
CONSILIULUI 
MINISTERIAL

AL O.U.A.
• IN CAPITALA ETIOPIEI, 

Addis Abeba, au continuat lu
crările sesiunii Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane, Participanții au pro
cedat, Ia: adoptarea ordinii de 
zi înainte de a se separa în 
trei comisii, care vor dezbate 
probleme politice, economice și, 
respectiv, ale cooperării inter- 
africane.

Punctul numărul unu de pe 
ordinea de zi a sesiunii îl con
stituie politica de apartheid 
promovată de regimul rasist 
din Republica Sud-Africană și 
posibila reluare a vînzărilor de 
arme britanice către Pretoria.

• APROXIMATIV rll 218 CA
ZURI DE HOLERA au fost 
semnalate în mod oficial Orga
nizației Mondiale a Sănătății de 
către 12:.țări și teritorii din 
Asia. Aceste date sînt cuprinse 
într-un raport al O.M.S. dat pu
blicității la Geneva. Potrivit 
raportului, de la începutul a- 
cestui an, holera a provocat

ALGER — Președintele Algeri
ei, Houari Boumediene, l-a primit 
luni pe Kamal Jumblatt, minis
trul libanez al afacerilor inter
ne, care se află într-o vizită ofi- 
ciajă în Algeria.

• DETECTIVI AI SCOT- 
LAND YARD-ULUI au efectuat 
luni o descindere ia hotelul 
„Hilton“ din Londra, unde au 
arestat trei indivizi și au con
fiscat o anumită cantitate de 
arme și muniții. După cum au 
afirmat. upele cercuri londone
ze, se pare că armele erau

• LA BERLIN a avut loc 
inaugurarea oficială a unei re
prezentanțe a Camerei federale 
de comerț și industrie a Aus
triei în R.D.G.- Vorbind la re
cepția oferită cu acest prilej, 
președintele camerei, Rudolf 
Sallinger, a subliniat că deschi
derea reprezentanței constituie 
o expresie a dorinței cercurilor 
de afaceri din Austria de a 
adînci relațiile reciproc avanta
joase cu firme din R. D. Ger
mană. „

• LA EREVAN S-A DES
CHIS o expoziție de lucrări ale 
pictorilor români clasici și con
temporani; La vernisajul expo
ziției a luat parte delegația 
Consiliului General A.R.L.U.S,

Președintele Nixon a convocat 
luni, la San Clemente (Califor
nia), pe principalii săi consilieri 
economici, cu care a analizat si
tuația generală a economiei ame
ricane. La sfîrșitul întrevederii, 
Paul McCracken, președintele 
comitetului consilierilor econo
mici, a declarat că în prezent ar 
exista semne evidente ale redre
sării ritmului dezvoltării econo
mice. El a încercat să liniștească 
acele cercuri de afaceri care se 
temeau de repercusiunile politi
cii antiinflaționiste, afirmînd că 
nu s-a produs încă „o recesiune 
adîncă și nici o depresiune“. Ei 
a admis însă că creșterea costu
lui vieții a continuat. „Lupta îm
potriva inflației, a spus el, nu 
este terminată“.

Va fi salvată 
„Barca soarelui“ ?

Experții apreciază că nu există nici cea mai mică speranță ca 
„Barca soarelui“, construită acum 4 500 de ani în memoria fa
raonului Keops, să fie salvată. După cum arată ziarul „Al 
Ahram“, 50 la sută din lemnul din care a fost construită barca 
s-a transformat în pulbere, sub. influența umezelei și a oscila
țiilor de temperatură. Ani de. zile s-au depus eforturi pentru re
pararea vechii nave, însă ele au rămas fără rezultat.

în> primăvara anului 1954, • inginerul egiptean Kamel Al Ma- 
lakh, care conducea lucrările de construcție a unei șosele în ju
rul piramidei Keops, a descoperit o încăpere de piatră subpă- 
mînteană. In această încăpere se afla depozitată ambarcațiunea 
amintită, veche de aproximativ 4 500 de ani. Cercetătorii au sta
bilit că această barcă a fost construită din ordinele faraonului 
Kephren în memoria predecesorului său, KeOps. Barca are o lun
gime de 33 metri și o lățime de 3,30 metri și constituie o măr
turie istorică unică în genul ei.

•4

Medicul John Gofman, 
împreună cu inginerii Richard 
Lawhorn și Robert Chapman 
de la Laboratorul de radiații 
„Lawrence“, din S.U.A. au 
anunțat că au construit un 
aparat special care poate pre
zice cu cîteva ore sau chiar 
zile înainte orice atac de ini
mă. Aparatul, care a fost nu
mit „Detector ventricular și 
de alarmă“, are forma unui 
pachet de țigări, posedă două 
membrane. Aplicat pe pieptul 
bolnavului, aparatul transmi
te cele mai mici dereglări ale 
cordului, fiind acționat de o 
mică baterie electrică.
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