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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, in Maroc
Considerată în Maroc ca e-< 

venimentul politic cel mai de 
seamă al anului, vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, polari
zează interesul cel mai viu a! 
înaltelor personalități ale țării, 
al opiniei publice. Prestigi
oasa personalitate a șefului 
statului român, aportul său 
neobosit la întărirea colaboră
rii și prieteniei între popoare, 
politica consecventă a tării 
noastre pe plan extern consa
crată cauzei destinderii și pă
cii domină întreaga desfășu
rare a vizitei, fie că este vorba 
de contactele politice, fie că 
se referă la primirea de o deo
sebită cordialitate din partea 
populației. In toastul său de 
luni seara, Maiestatea Sa Re
gele Hassan al II-lea a subli
niat tocmai aceste aspecte esen
țiale ale vizitei președintelui 
Ceaușescu, iar presa de astăzi 
reflectă unanim semnificația 
deosebită a prezenței înaltului 
oaspeta român.

Și astăzi, am fost martorii 
unor momente remarcabile, 
dintre care pe prim plan se 
situează convorbirea dintre 
cei doi șefi de stat, desfășu
rată într-o atmosferă de cor
dialitate, de deplină înțelegere 
reciprocă. De asemenea, întîl- 
nirile care au avut loc între 
personalitățile politice române 
și marocane au fost dominate 
de interesul comun de a ex
tinde și diversifica în viitor 
cooperarea pe multiple planuri 
dintre România și Maroc.

Adăugind la aceasta contac
tul direct cu realitățile vieții 
din această frumoasă țară, cu 
trecutul său, cu bogatele sale 
tradiții, prilejuit de vizitarea 
Rabatului, întîlnirile președin
telui Ceaușescu cu generoasa 
și exuberanta populație din 
capitală și încheind cu dineul 
oferit în cinstea Maiestății Sale 
Regele Hassan al II-lea, nu fa
cem decît să întregim filmul 
celei de-a doua zi a prezenței 
pe pămîntul Marocului a șefu
lui statului român.

Dimineața zilei de ieri a 
fost consacrată vizitării capi
talei marocane, păstrătoare a 
unor impresionante opere de 
artă islamică, vestite în lumea 
întreagă. Sub briza Oceanului 
Atlantic, palmierii, eucalipții, 
portocalii cu fructele în rod 
adaugă prin coloritul lor viu 
nuanțe specifice peisajului 
sărbătoresc al orașului în care 
vechi monumente se îmbină 
armonios cu edificii moderne.

Este ora 10.30. La „Kasr 
el-Duiuf“, garda regală pre
zintă onorul, după ceremonia
lul tradițional, în timp ce pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
părăsește reședința sa, îndrep- 
tîndu-se spre oraș. Șeful sta
tului român este însoțit de 
Hadj Ahmed Balafrej, minis
tru, reprezentant personal al 
M. S. Regele Hassan al II-lea, 
Youssef Bel Abbes Taarji. mi
nistru al afacerilor externe, 
Mustapha Farres, secretar de 
stai al planului, Driss Benno- 
una, șeful protocolului regal si 
al cancelariei, precum și de 
alți membri ai Comitetului de 
onoare.

Sub soarele generos al Afri
cii, pe valea înverzită a Uedu- 
lui bu regreg se profilează ve
chiul turn Hassan („frumos" în 
limba arabă), celebra operă 
neterminată a sultanului A- 
bou Yacoub el Mansour din 
dinastia Almohazilor. O vastă 
platformă pardosită cu dale 
de piatră, din care se înalță 
ca niște copaci frînți cele 360 
de coloane, ale vechii moschei, 
distruse de cutremurul din 
1755, se așterne la picioarele 
minaretului care a rezistat a- 
cestui cataclism, punîndu-i și 
mai mult în valoare grandoa
rea și frumusețea. Acest turn 
de 44 metri, ridicat la sfîrșitul 
secolului al XII-lea, care urma 
6ă fie al treilea prin măreția
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DE SCUZE
SI INCERTITUDINI

>»u numai după afirmația to
varășului Mircea Tont ana, in
giner șef al uzinei „Grivița Ro
șie", a maiștrilor și muncitorilor 
din secțiile angajate în execu
ția utilajelor pentru Combinatul 
chimic Slobozia. dar în primul 
rind, după atmosfera de muncă, 
după ritmul cu care se lucrea
ză acum, se poate acorda credit 
promisiunii că pină în august 
1971. ultimul termen asupra ăă- 
ru:a s-a căzut de acord, toate u- 
tilajele tehnologice pentru bene
ficiarul respectiv vor fi execu
tate și livrate. în șederea ur
gentării comenzii se montează a 
doua linie de fabricație pentru 
coloanele de sinteză, ceea ce a- 
proape că dublează capacitatea 
secției, mai mulți muncitori se 
află in curs de specializare în 
operațiunile cele mai grele, a 
fost asigurată cantitatea necesa
ră de materiale. Nimic, după 
cum ne asigură directorul tehnic 
al uzinei nu mai poate compro
mite termenele scadente, urmă
rite cu maximă atenție la toate 
nix’elele.

— Din planul total de inves
tiții se - va realiza în 1970 
doar 400 milioane — ne 
spune ing. Constantin Iovănel, 
directorul Combinatului de în-

grășăminte azotoase Slobozia. 
La capitolul construcții mon
taj se va înregistra o restanță de 
peste 40 milioane. Dacă anali
zăm cauzele care au generat a- 
ceste întârzieri constatăm imediat 
că în cea mai mare parte ele 
sînt de natură subiectivă. Așa 
cum atrăgeam atenția cu cîteva 
luni în urmă, într-un alt articol 
pe aceeași temă, de pe același 
șantier, conducerea întreprinde
rii de construcții-montaj Bucu
rești, antreprenorul general al 
lucrării — n-a reușit, pentru că 
n-a depus toate străduințele în 
acest sens, să asigure la toate 
locurile de muncă pe șantier, 
forța de muncă calificată. Lu
crările au stagnat ori au decurs 
într-un ritm nepermis de lent din 
pricina lipsei de zidari, dulgheri 
și fierari-betoniști.

Au încercat într-adevăr, dar 
n-au reușit. După ce conducerea 
șantierului izbutise să angajeze 
pentru calificare 200 de tineri și 
după ce cursurile au început, ele 
au fost neglijate, tinerii nu-și în- 
trevedeau prin ele nici o pers
pectivă. și s-au retras. Acțiunea 
a fost compromisă exclusiv din 
vina conducerii șantierului. în 
fața acestei lipse de preocupare, 
orice scuze în privința forței de

SECRETARII U. T. C.
DIN LICEE<flW>

AUTOCONDUCERE
SI TUTELĂ

Q temă maț mult deciț la or
dinea zilei, acum ' “ 
de alegeri s-au 
o dată cu ele, în 
și birouri U.T.C., 
alături de cadre

sa, după Koutoubya din Mar
rakech și „Giralda“ din Sevil
la, rămîne azi un simbol al tre
cutului față de replica pe care 
i-o dă arta marocană contem
porană.

în incinta acestui străvechi 
edificiu, regele Mohammed al 
V-lea a inaugurat în 1962 lu
crările mausoleului ce îi poartă 
numele, pantheon consacrat 
memoriei ilustrului bărbat de 
stat, de al cărui nume se lea
gă lupta pentru obținerea in
dependenței naționale și înte
meierea Marocului de azi.

La intrarea în monument, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este întimpinat de Mohamed 
el Fassi, ministrul culturii și 
al învățămîntului în limba a- 
rabă, și de arhitectul vietna
mez Vo Toan, autorul proiec
tului, care a cîștigat concursul 
internațional instituit în vede
rea construirii acestui edificiu. 
Veritabilă bijuterie în care se 
îmbină armonios marmura de 
Carrara cu mozaicurile mau-

(Continuare în pag. a V-a)
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl REGELE HASSAN AL II-LEA

Marți după-amiază, au avut 
loc, în cabinetul de lucru al su
veranului marocan, convorbirile 
oficiale între președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Re
gele Hassan al II-lea.

Cei doi șefi de stat au exami
nat stadiul actual al relațiilor bi
laterale și posibilitățile de pro
movare a acestora pe multiple 
planuri. S-a căzut de acord, în 
acest sens, asupra modalităților 
concrete de dezvoltare și inten
sificare ale relațiilor prietenești 
româno-tanarocane, convenindu-se 
ca organele de resort din cele

două țări să acționeze în vede
rea aplicării măsurilor preconiza
te pentru adinei rea colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Regele Hassan al II-lea au a- 
bordat, de asemenea, probleme 
actuale ale situației internațio
nale.

întilnirea dintre cei doi șefi de 
stat s-a desfășurat într-o atmos
feră deosebit de cordială, de de
plină înțelegere.

Conducătorii celor două țări 
au continuat apoi convorbirile în 
prezenta persoanelor oficiale ro
mâne și marocane. Au participat 
Ion Pătan, vicepreședinte al Con-

siliului de Miniștri, Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almâșan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei, Va- 
sile Mircea, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Ma
roc, consilieri și experți.

Au luat parte Driss Slaoui, di
rector general al Cabinetului re
gal. Ahmed Balafrej, ministru, 
reprezentant personal al Maiestă
ții Sale Regele Hassan al ll-lea, 
Ahmed Laraki, președintele Con
siliului de Miniștri, Youssef Bel 
Abbes Taarji, ministrul afacerilor 
externe, Mohamed Bahnini. secre
tar general al guvernului, Hassan 
Karrat, ambasadorul Marocului la 
București.

cind adunările 
terminat iar 

noile comitete 
au fost aleși, 
cu experiență 

și uteciști fără practică in orga
nele de conducere. Un subiect 
mai mult decit pasionant — 
după cum a dovedit-o „masa 
rotundă" în jurul căreia am in
vitat cițiva secretari din liceele 
bucureștene — dacă avem în 
vedere datele problemei : iniția
tiva uteciștilor și capacitatea 
lor de a-i da contur; spirit de 
răspundere de la conceperea 
muncii și pină la realizarea fie
cărui lucru propus; spirit de in
dependență și, în același timp, 
inteligența de a se folosi de 
maturitatea, cultura, experiența 
de viață a profesorilor. Dar și 
reversul acestora : tactul profe
sorilor de a nu transforma în 
tutelă sprijinul pe care-1 acordă 
organizația U.T.C. ; știința aces
tora de a stimula uteciștilor 
creativitatea, curajul opiniei, 
calități organizatorice, cu alte 
cuvinte de a și-i transforma în 
parteneri.

Secretarii cu care ne-am con
sultat — Georgeta Caraivan — 
Liceul economic nr. 1, Liliana 
Staicu — Liceul nr. 32, Constan
tin Spiridon — Liceul industrial 
pentru construcții de mașini 
nr. 2, Horia Birnaure, Liceul 
„Dr. Petru Groza“ și Constantin 
Rinea — Liceul „Dimitrie Bo- 
lintineanu" — sînt uteciști buni, 
cu pasiunea muncii de organi
zație și cu experiența de acti
vist în școală. Deci, pentru ei 
personal problema pusă în dis
cuție este o etapă depășită. Dar, 
cum bine se știe, autoconduce-

singur, se- 
chiar dacă el dă tonul, 

de rezonanța tonului 
uteciștilor. N-o spunem

rea n-o realizează, 
cretarul, 
Depinde 
in masa 
noi...

Georgeta Caraivan : Am im
presia că prima greșeală care se 
face este aceea că autocondu- 
cerea este tratată prea mult ca 
un principiu și prea puțin ca o 
stare de fapt. La vîrsta noastră 
nu cred că trebuie să ni se a- 
tragă atenția : „autoconduce- 
ți-vă“. Se află în noi dorința de 
a fi autorii tuturor acțiunilor 
noastre, dar și capacitatea de a

LUCREȚIA LUSTIG, 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Dineu oficial oferit

președintele Nicolae Ceaușescu

onoarea Maiestății Sale Regele

Hassan al ll-lea
Marți seara, președintele Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, cu prilejul vi
zitei sale oficiale în Maroc, un 
dineu în onoarea Maiestății Sale 
Regele Hassan al II-lea.

Au participat prințul Moulay 
Abdallah, membri ai Cabinetului 
regal, premierul marocan și mem
bri ai guvernului, președintele 
Camerei Reprezentanților, perso
nalități marcante ale vieții poli
tice și culturale.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Rabat.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ion Pățan, Comeliu Mănescu, 
Bujor Almășan și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român.

Dineul, care a avut loc în sa
loanele hotelului Rabat-Hilton, 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

în cursul dineului cei doi șefi 
de stat au rostit toasturi.

'. ;.z

In timpul convorbirilor oficiale.

muncă calificate, este de prisos. 
Intîrzierile se datoresc în aceeași 
măsură unor cadre tehnice căro
ra li s-au tolerat abateri de la 
îndeplinirea sarcinilor și de la 
disciplină și care au dovedit o 
insuficientă pregătire profesiona
lă în conducerea și organizarea 
locurilor de muncă. Cu toate a- 
cestea, n-am găsit nici o sanc
țiune acordată din partea con
ducerii șantierului pentru incom
petență, socotiudu-se probabil că 
dezinteresul pentru perfecționa
rea profesională n-ar fi o gra
vă abatere a angajaților. Cu a- 
celeași mănuși catifelate ale în
găduinței au fost tratate și ab
sențele nemotivate, întîrzierile, 
desele învoiri, pierderea nejusti
ficată a timpului pe șantier de 
către un mare număr de sala- 
riați. S-au adăugat la toate a- 
cestea lipsa în cele mai bune 
luni de muncă a cimentului și a- 
gregatelor, lipsa pieselor de 
schimb pentru utilajele de con
strucție, care din această pricină 
au stationat neîngăduit de mult. 
Centrala industrială care are în 
subordine acest șantier nu și-a 
onorat cu toată seriozitatea a- 
tribuțiile sale de îndrumare, 
conducere și sprijinire efectivă a 
activității pe șantier.

— Cum veți acționa pentru 
recuperarea urgentă a restanțe
lor și punerea în funcțiune a in
stalațiilor în termenele recent re
văzute ?

— Ne-am pregătit temeinic 
pentru lunile de iarnă, astfel ca 
in trimestrul 1/1971 să realizăm 
25 la sută, adică 22 milioane lei 
din planul pe anul viitor, ne asi
gură tovarășul inginer șef ad-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a 11-a)

Experiența 1970 —
arc de pod spre

realizările lui 1971

OAMENI
CARE
ADUC

PEOAIA

Literatura noastră
peste hotare

de GEORGE IVAȘCU

PERSONALITATEA literaturii române peste hotare — acesta 
este în fond obiectivul cunoașterii creațiilor noastre scriito
ricești dincolo de granițele țării, prin receptarea de către 
alte culturi a copodoperelor clasice, prin tangența, măcar, 
cu cele mai reprezentative opere ale contemporaneității. 
Pusă și formulată astfel, problema cunoașterii în străinătate 
a creației noastre literare depășește — credem — 
dimensiunile obișnuite. Este vorba de o concepție mai largă, 
privind ansamblul culturii române care — să o recunoaștem 
—- tocmai în relieful ei literar, adică cel mai cuprinzător 
pentru noi, e mai puțin cunoscută.

Asta nu vrea șă însemne că ignorăm ceea ce există : ca 
individualități sînt cunoscuți, măcar prin o parte a operei 
lor : Eminescu (cu tălmăciri în engleză, germană, în rusă, în 
italiană, în spaniolă, sporadic în franceză) ; Arghezi (pre
zent în conștiințe prin traduceri la Paris, la Roma, la Mos- 
cova, la Varșovia, la Viena, pare-se și în unele țări de 
limbă spaniolă) ; apoi un Bacovia a apărut la editura Se- 
ghers, care, după cîte știm, contractase și un Blaga, iar, 
într-un interviu recent, editorul menționa — între intențiile 
sale — pe Ana Blandiana ; Maria Banuș, Baconski au fost, 
fragmentar, tălmăciți la Roma, iar Mihai Beniuc și pe 
alte meridiane ; Jebeleanu cu al său Surîs al Hiroshimei, 
tălmăcit în cîteva limbi, oferă desigur un mesaj umanist 
care ar merita un efort de translație și el mai susținut și 
mai pertinent... Un exemplu de inițiativă în această direc
ție sînt și tălmăcirile recente în franceză și engleză a celor 
11 elegii ale lui Nichita Șrănescu, a căror imagine edito- 

ne-a bucurat, 
și pentru pro- 
ca și în parte, 

mare necu-

rială în ultimul număr din revista „Argeș" 
Exemple — nu chiar puține — s-ar putea da 
ză, ca și pentru dramaturgie. Dar în ansamblu 

î încă oliteratura română peste hotare este 
noscută.

Știm că Uniunea Scriitorilor are 
bunătățită, o metodă perfecționată 
răspîndirea artei cuvîntului românesc. Prestigiul, inițiativele 
ei în această privință merită a fi nu numai elogiate ci și 
direct, substanțial, încurajate. Căci contextul general, im- 
plicînd noi coordonate și tot atîtea linii de perspectivă, este 
altul decît acum, să zicem, 5—6 ani în urmă. Astăzi, Româ
nia prin ea însăși, ca factor de prestigiu și de inițiativă 
pe arena mondială, are un indice de o personalitate infinit 
mai mare ca în trecut. Tn raza acestui prestigiu, pot proli
fera deci în mai mare măsură, ca altădată, eforturile de

astăzi o
pentru a contribui la

(Continuare în pag. a IV-a)
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FILMUL LA SATE
Festivalul, care va începe du

minică 13 decembrie 1970, se 
va desfășura într-o singură e- 
tapă, pe perioada 13 de
cembrie 1970 — 25 ianua
rie 1971 și cuprinde fil
me artistice de lung metraj, do
cumentare și periodicul „Ima
gini pentru sate“. Pe toată du
rata lui se vor organiza și ac
țiuni cultural-educative cît mai 
variate ca : prezentări ale filme
lor, recenzii, concursuri pe teme 
din film, simpozioane etc.

în cadrul festivalului se vor 
prezenta patru filme românești

(Canarul și viscolul, Sentința, 
Cerc fără frontiere și Cîntecele 
mării), 15 filme străine și 24 fil
me documentare. (ION PASAT).

• PUDRA DE ZARĂ. Fabrica 
„Mureșul" din Remetea a înscris 
în nomenclatorul său cel de al 
21-lea produs, derivat din lapte, 
pudra de zară. Rezultată din pro
cesul preparării untului, zara, 
transformată în praf va fi folosită 
pentru hrana animalelor consti
tuind un excelent concentrat fu
rajer.

• UN NOU PROCEDEU DE 
PURIFICARE A ACIDULUI 
FLUORHIDRIC în sistem conti
nuu a fost brevetat de specia
liști ai Institutului „Chimigaz" 
din Mediaș. Pentru aplicarea lui 
a fost realizată o instalație ori
ginală.

• ULTRASUNETELE ÎN 
METALURGIE. Un coleotiv de 
la Institutul de cercetări meta
lurgice din Capitală, folosind ul
trasunetele, a obținut o sporire a 
vitezei de prelucrare și o îmbu
nătățire a calității țevilor din oțel 
carbon trase la rece. Prin acest 
procedeu s-au realizat țevi cu 
pereți subțiri de 0,4—0,6 m.m. și 
se speră în obținerea unor țevi 
cu pereți de 0,2 m.m. O serie de 
experiențe au demonstrat că și în 
industria prelucrării lemnului, la 
curbarea lemnului de fag, folo
sirea ultrasunetului poate elimi
na rebuturile.

• TURNEE TEATRALE. La 
Rucurești săptămîna viitoare Tea
trul „Bacovia" din Bacău va pre
zența, în turneu, trei premiere 
recente : „Mielul turbat" de A. 
Baranga, „Pogoară iama" de 
Maxwell Anderson și recitalul 
„Clavirele plîng în oraș" susținut 
de actorii Sorin și Rodica Postel- 
nicu, pe versuri ale poetului G. 
Bacovia. Teatrul maghiar din 
Cluj va prezenta în București 
piesele „O poveste de iarnă" de 
Shakespeare, „Favoritul" de II- 
lyes Gyula, „Trei surori" de Ce- 
hov și „Camera de alături" de 
Paul Everac

• DIAPOZITIVE ȘI DIAFIL- 
ME ȘCOLARE. în cursul anului 
viitor, Ministerul Învățămîntului 
în colaborare cu „Animafilm" va 
realiza aproximativ 30 de noi dia
pozitive și diafilme. Utile 
pentru studiul biologiei, al litera
turii române, al istoriei universa
le și al istoriei patriei ele vor a- 
borda o tematică foarte variată. 
De menționat că vor fi realizate 
asemenea materiale și pentru i- 
lustrarea orelor de matematică. 
Dintre titluri menționăm : „Con
strucții grafice cu ajutorul inter
secțiilor de locuri geometrice" 
și „Aplicații ale matematicii în 
economie".

In fiecare vineri,

„SAPTAMINA CULTURALA 
A CAPITALEI

(serie nouâ, în 16 pagini, 
redactor șef Eugen Barbu) 
ya prezenta o multilaterală 
informare asupra vieții cul
turale a Capitalei. Spicuim 
din cuprins : articole, ver
suri, comentarii, reportaje, 
știri inedite din teatru, cine
ma, muzică pop, de jazz, 
inedite din Arhiva regală, 
umor, cronica muzeelor, 
sport, auto, urbanistică, cro
nica gastronomică etc.

• •••••

„Z“ rulează la Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21). Capitol (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
Ia Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

VAGABONDUL: rulează la
București (orele 8,45; 12,15; 16,30;
20), Favorit (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . Victoria (orele 8.30; 12; 16;
19.30) .

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT; rulează la Festival (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Lumina (orele 9.30; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grivița (ore
le 9,30; 11,30; 16,15: 18,15; 20,15).

A TRĂI PENTRU A TRĂI: ru
lează la Doina (orele 12,15; 15; 
17,45; 20,30).

FUMUL: rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—20,30 în continuare).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11: 13,30; 16: 
18,30; 21), Excelsior (orele 9; 11; 
13,30: 16; 18.30; 21). Melodia (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45). Mo
dern (orele 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) .

CADAVRUL VIU: rulează la în
frățirea (orele 16; 19).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează Ia Buzești (orele 15,30: 18:
20,30).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 tn contl-

COLOCVIUL 
NATIONAL 
DE PEDAGOGIE

Despre cercetarea interdisci
plinary a învățămîntului, obiec
tul colocviului național de pe
dagogie, care va avea loc în 
București, în Aula Universității 
între 12—14 decembrie 1970, 
ne-a vorbit conf. univ. dr. GEOR
GE VĂIDEANU, directorul In
stitutului de științe pedagogice.

— învățământul se află în 
interconexiune cu toate sectoa
rele vieții sociale. Cercetarea 
prospectivă a învățămîntului are 
un caracter interdisciplinar. In 
acest scop colocviul își propune 
să contribuie la elaborarea și a- 
plicarea unui plan de cercetare 
de perspectivă privind sistemul 
de învățămînt al României socia
liste pentru deceniul al 8-lea și 
pentru perioada următoare. De 
asemenea colocviul își propune 
să se constituie într-un for ști
ințific permanent, el urmînd să 
se întrunească o dată pe an sau 
la 2 ani pentru a valorifica cer
cetările interdisciplinare, care se 
vor desfășura pe baza unor teme 
propuse. Lucrările colocviului se 
vor desfășura în grupe de lucru 
unde se vor discuta : „Structura, 
funcțiile, obiectivele și evalua
rea eficienței sistemului de în
vățămînt", „Strategia organiză
rii sistemelor de învățămînt", 
„Conținutul învățămîntului", 
„Tehnologia lui", „Formarea 
cadrelor", „Procese educaționa
le", „Elevul", „Pedagogia spe
cială", „Dezvoltarea și predarea 
pedagogiei", „Conducerea și va
lorificarea cercetării pedagogice".

C. S.

de editor, a-

Editura Eminescu pregătește 
în prezent cel de-al treilea nu
măr al Jurnalului 
pariție trimestrială inaugurată în 
luna septembrie a acestui an. A- 
vînd un profil de 
terară, Jurnalul reprezintă o mo
dalitate de informare promptă, 
privind publicațiile apărute în 
trimestrul respectiv.

Cel de-al treilea număr al 
Jurnalului de editor întîmpină

informație li-

I. p.

Luna Cărții la sate — eveniment 
cultural, devenit tradițional.

Informarea editorială este în
tregită în cadrul Jurnalului de 
reflectarea ecourilor trezite în 
publicațiile noastre prin poziția 
criticii literare și a cititorilor.

Semnalăm apariția Jurnalului 
de editor ca o inițiativă, de o 
incontestabilă utilitate, care s-ar 
putea extinde reflectînd în ac
tualitate și activitatea celorlalte 
edituri bucureștene cu vechi tra
diții în editarea operelor 
rare.

„FRIGO-CLUB ’70"
Cei mai puțin avizați se vor 

gîndi. poate, la un club al explo
ratorilor zăpezilor și ghețurilor 
polare. Este vorba, de fapt, de un 
club al celor care, prin aparatu
ra pe care o proiectează și creea
ză. ne asigură in tot cursul anu-

rulează la Miorița
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20 30). 
_ytNĂTOAREA DE VRĂJITOA-

Popular (orele

nuare), Rahova (orele 15,30; 17,45; 
20.15).

KING KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Bucegi (orele 10,30; 16; 
18; 20,30), Drumul Sării (orele 
15,30; 17.45; 20), Giulești (orele
15,30; 18; 20,30), Arta (orele 15,30; 
18: 20,15).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulează 
la Unirea (orele 16: 19.15).

IN UMBRA COLTULUI rulează 
la Lira (orele 15.30: 18; 20.15).

PARIA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30, 17.45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ: rulează Ia Cotroceni 
(orele 14,30; 17,15; 20,30), Viitorul 
(orele 16; 19,15).

100 DE CARABINE: rulează la 
Pacea (orele 15.45; 18; 20.15). Mun
ca (orele 15.30: 18; 20.15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA: ru
lează la Floreasca (orele 15.30: 18:
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI: ru
lează la Gloria (orele 9: 11.15;
13,30; 16: 18.15; 20.30), Aurora (ore
le 9; 11,15. 13.30: 15.45; 18: 20 15).
Tomis (orele 9—15.45 în continua
re; 18. 20,15). Flamura (orele 9;
11,15: 16: 18.15. 20.301

FANTASME' t

VINATOAREÂ
RE: rulează la
15.30: 18: 20,15).

HIBERNATUS:
ra (orele 15,30; 18; 20,15).

rulează la Flacă-

lui temperatura hibernală atît de 
necesară industriei alimentare, 
un club al tinerelor cadre teh
nice de la uzina „Tehnofrig"— 
Cluj, dornici să-și perfecționeze 
și să-și îmbogățească cunoștin
țele de specialitate. La recentul 
simpozion de informare, organi
zat de membrii clubului, s-au 
prezentat lucrări științifice inte
resante : „Introducerea mașini- 
lor-unelte cu comandă-program 
în fabricație de serie mică și 
mijlocie*. „Instalațiile frigorifi
ce in noul domeniu de aplicare 
a elementelor fluide* etc.

în numele clubului, președin
tele său — tinărul inginer DU
MITRU MIHALCEA — adresea
ză, prin intermediul ziarului 
nostru, o invitație la colaborare, 
tuturor inginerilor si tehnicieni
lor din țară, ......................
tehnie.

pasionați de frigo-

I. CIMPEAN

FAMILIA VIODELOR

Paleta orchestrală s-a îmbogă
țit cu noi instrumente muzicale 
reunite într-o originală „familie" 
a viodelor, cu denumiri logice 
și etimologice : viodina, viodena, 
vioda, viobasa, viograva. Aflăm 
de la Ministerul Industriei Lem
nului că realizarea, sub toate 
aspectele (concepție, definiti
vare) a acestui sistem nou de in
strumente muzicale, face obiec
tul unui brevet de invenție al 
R.S. România, autor profesor uni
versitar ION DELU, beneficiar: 
Complexul de prelucrare a lem
nului din Reghin. Brevetul a 
fost înscris în 10 țări, între care 
Anglia, Austria, Franța, Italia, 
Japonia etc. Familia cuprinzînd 
20 de tipuri de instrumente, pre
zintă patru cuartete paralele, 
nuanțate diferit. (L. P.).

„Comedia gamelor" — un nou 
film de televiziune, realizat de 
către Andrei Brădeanu, color, pe 
peliculă -cinematografică (35 mm) 
durează 52 de minute.

Regizorul ne declară : „Come
dia gamelor" este un eseu ci
nematografic al istoriei cîntecului 
de la origini pînă în zilele noas
tre. Tratat sub forma paro
diei și împărțit în două părți 
„Jocuri de copii" și „Jocuri pen
tru oameni mari", filmul are o 
distribuție formată din Melania 
Cîrje, Jeaninne Stavarache, Ma
rian Hudac, Mihai Butnaru, Alex. 
Arșinel, Eugen Racoți și Mihai 
Mihai. În ceea ce privește pre
zentarea lui pe micul ecran nu 
am încă date precise.

Studioul de teatru al elevilor : 
o veche dorință a elevilor clu
jeni s-a realizat prin înființarea 
studioului de teatru, sub în
drumarea actriței Rodica Radu 
de Ia Teatrul Național. Cele 
două secții : română și maghia
ră au atras pînă acum 50 de 
elevi. A început montarea pri
mei piese „Fregata Iluzia" de 
Gheorghe Șovu si Gheorghe 
Scripcă. (LYA FLORIAN).

10 ANI — INSTITUTUL 
PEDAGOGIC
DIN BRASOV

înființat in anul 1960 ca a 
doua instituție de învâțămînt 
superior din Brașov. Institutul 
pedagogic și-a sărbătorit recent 
aniversarea unui deceniu de ac
tivitate. De la cei 170 de stu- 
denți și cele 27 cadre didactice 
din primul an de activitate, in 
1970 Institutul a ajuns să șco
larizeze peste 900 de studenți și 
să numere peste 60 de cadre di
dactice. In cele opt promoții de 
absolvenți. Institutul Pedagogic 
din Brașov a dat țârii peste 
1500 de profesori de matema
tică, fizică-chimie. științe natu
rale. Continua dezvoltare și ri
dicare a nivelului activității

SENTINȚA: rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

IN ARȘIȚA NOPȚII: rulează 
Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

MĂSURA RISCULUI: rulează 
Cosmos (orele 15.30: 18: 20,15).

la

la
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Opera Română: DON QUIJOTE
— ora 19.30; Teatrul de Operetă :
SUZANA — ora 19.30; Teatrul Na
tional „I.L. Caraglale" (Sala Co
media); FANNY - ora 20; (Sala 
Studio): MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20: (Schitu 
Mâgureanu): IUBIRE PENTRU
IUBIRE — ora 20; Teatrul de Co
medie NICNIC — ora 20; Teatrul 
„C.I. Not tara" (Bd. Magheru): 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19.30; (Sala Studio): O LUNĂ LA 
TARA — ora 20: Teatrul de Stat
— Ploiești (în sala Teatrului Mic): 
CAFENEAUA — ora 20; Teatrul 
Ciulești' OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă": ROATA MORII — 
ora 16; MATEIAȘ GISCARUL — 
ora 20; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei): GULIVER IN TARA 
PĂPUȘILOR — ora 15; (Str. Aca- 

științifice și-a găsit expresia în 
cele aproape 400 de teme rezol
vate in acest timp precum și în 
cele peste 70 - de comunicări 
științifice prezentate de cadrele 
didactice ale institutului în cele 
4 secții ale sesiunii de comuni
cări organizată cu prilejul aces
tei aniversări. (C. S.).

ACUM 76 DE ANI 
PRIMUL TRAMVAI 
ELECTRIC 
ÎN BUCUREȘTI

patrulea loc pe 
acelor timpuri, 

tirziu. în 1929, a 
paralel și tram-

Era. desigur, o zi geroasă de 
decembrie, ca cea de astăzi, pen
tru mica festivitate din fața gă
rii Obor, cind, in zgomotul sec 
al citorva aplauze și-n fața uni
cului aparat de fotografiat, por
nea pe șine primul tramvai elec
tric din București. Era 9 decem
brie 1894, data inaugurării pri
mei linii electrice. de tramvai 
(și, totodată, a primei uzine pen
tru curent electric de tracțiune) 
pe ruta Obor—Cotroceni. plasind 
Bucureștiul, din acest punct de 
vedere, pe al 
harta Europei 
Deși pină mai 
funcționat in 
vaiul cu cai.

Sigur, ziua de astăzi nu mar
chează cu orice preț un moment 
jubiliar, dar o posibilitate de 
bilanț se implică în distanța, în 
timp și spațiu, de la cei cițiva 
kilometri simbolici de linie elec
trică și pină la actuala încrengă
tură de macaze. Am solicitat, în 
consecință, pentru cititorii noștri, 
tovarășului ION MALCOCI, in
ginerul șef al I.T.B. citeva date 
la zi privind harta transportului 
actual în Capitală.

— De la primul tramvai și 
pînă azi sînt multe de spus. 
M-aș opri numai asupra citorva 
aspecte caracteristice anului 1970 
și a perspectivelor pentru 1975. 
Rețineți, mai întii, lungimea 
străzilor pe care există trasee 
de transport în comun — 400 
km, de-a lungul cărora sînt pre
sărate 4 867 de stații. Imagina- 
ți-vă acum acel du-te vino con
tinuu produs zilnic de 1 430 de 
vagoane de tramvai, 1150 auto
buze și 439 troleibuze, rulînd, 
eșalonate pe 106 linii, peste 1 100 
km. Numărul de călătorii efec
tuate în acest an depășește un 
miliard, dintre care peste 640 de 
milioane aparțin tramvaiului. în 
perspectiva încheierii următo
rului cincinal, toate aceste cifre 
cunosc un sporit coeficient de 

ridicare la putere. Aș menționa, 
in incheiere, preocuparea pen
tru continua îmbunătățire a ca
lității tehnice (noul tip de va
gon de tramvai — 27 metri lun
gime. 8 osii. 3 secțiuni, 300 pa
sageri capacitate — a fost bine 
pi imit in timpul probelor efec
tuate in acest an) pentru diver
sificarea mijloacelor de trans
port. Avem convingerea că în
tr-o altă întilnire vom putea 
discuta și despre viitorul me
trou românesc, al cărui contur 
capătă tot mai multă precizie.

I. A.

demiei): STROP DE ROUĂ; BRO- 
TÂCELUL — ora 17; Teatrul ,Ion 
Vasilescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19.30; Teatrul ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy): LA GRADINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19,30; (Cal. Victo
riei): SONATUL LUNII — ora 
19.30; Circul , Globus"; STAR CIR
CUS ’70 — ora 19,30.
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• 18.09 Deschiderea emisiunii. 
Universal șotron — enciclopedie 
pentru copii • 18,30 Cabinetul e- 
conomic TV : îmbunătățirea fo
losirii forței de muncă în viitorul 
cincinal • 19,10 Tragerea con
cursului Pronoexpres • 19,20
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20 00 Tele-cinemateea. 
Portret Paul Newmann Prezintă 
Alițe Mănoiu • 21,15 Poșta TV 
de Ion Bucheru ■ 21.35 Cadran 

’ internațional « 22,20 Telejurnalul 
de noapte • 22,30 Baschet. Cupa

. Cupelor : repriza a 2-a a întîlnirii 
dintre echipele Steaua și Galata- 
saray Istanbul (masculin) • 23,00 
închiderea emisiunii.

I
Interviul zilei i■i

CU DR. GHEORGHE 
STAICU, DIRECTORUL 
DIRECȚIEI SANITARE 
A JUDEȚULUI OLT

• La înființarea județului : 
fientru 50 la sută din posturi 
ipseau medici. • După doi ani: 

fiecare comună are cel puțin 
un medic. • In medie, la cinci 
comune — un cabinet modern 
de stomatologie. • Noul spital 
din Slatina — cu un an mai 
devreme I • „Sînt medici tineri, 
dar își cunosc meseria I".

adevărat 
omul de

un drum

In anticameră, două telefoane 
își dispută neîntrerupt întiieta- 
tea. Se-ntretaie știri, comuni
cări, ordine. Ies și intră oameni. 
Ai sentimentul unui 
„stat major" — și 
dincolo trebuie să facă față 
la tot : o audiență, 
pînă la noul spital, o ședință re- 
strinsă de colectiv, o chemare 
urgentă la minister. Aici nu în
cape timp de dragul vorbei. De 
aceea, interviul nostru s-a vrut 
succint, fără prilej de divagații.

— Configurați-ne. tovarășe di
rector, actuala hartă sanitară a 
județului Olt, județ ales nu tn- 
timplâtor, ci știut ca apărut nou 
pe harta patriei.

— ...Județ, aș putea spune, în- 
trucîtva vitregit inițial, în ceea 
ce privește două principale pro
bleme : acoperirea cu cadre și 
baza materială.

Aș începe, totuși, cu situația 
cadrelor, deoarece, este știut, 
„omul sfințește locul", iar in 
munca noastră, mai mult poate 
ca oriunde, rezultatele tin in 
primul rind de om. în urmă cu 
numai doi ani și ceva, necesa
rul de cadre era asigurat doar 
într-o proporție de 50 la sută. 
Nu înseamnă azi un prilej de 
jubileu, nici de bilanț — poate 
doar momentul unui raport din 
mers — dar este o deosebită sa
tisfacție pentru noi să putem ra
porta că rețeaua sanitară a 
județului este asigurată în pro
porție de sută la sută. Toate 
circumscripțiile sanitare comu
nale au cel puțin un medic. Nu 
puține sint satele în care lucrea
ză doi și chiar trei medici. Aș 
mai adăuga, drept argument în 
ceea ce privește o sensibilă spo
rire a calității și diversificării 
asistenței sanitare, faptul că în 
mediul rural funcționează la ora 
actuală 14 cabinete de stomato
logie.

leri au început în localul 
Academiei de studii econo
mice din Capitală lucrările 
celui de-al ll-lea Simpozion 
cu tema „Aplicațiile siste
mului informațional în eco
nomie" organizat de Aso
ciația oamenilor de știință 
din România.

La ședința de deschidere 
a simpozionului au luat 
parte prof. Manea Mănescu, 
președinte al Consiliului E- 
conomic, ing Gheorghe 
Cioară, președintele Consi
liului Național al Cercetării, 
Științifice, ing. loan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și acad. Mi
ron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socia
liste România.

La această manifestare 
științifică sînt așteptați

I
I
I

sâ

APLICAȚIILE 
SISTEMULUI 

INFORMATIONAL 
ÎN ECONOMIE

I

participe un număr de 750 
specialiști din țară și 120 
din străinătate. Lucrările 
Simpozionului se vor desfă
șura pînă la 12 decembrie 
în cinci secții de speciali
tate.

Dintre țările participante 
la Congres menționăm ; 
Franța, Cehoslovacia, S.U.A., 
R.D.G., Belgia, R.F.G., Elve
ția, Ungaria, Israel, Bulga
ria etc.

Simpozionul organizat va 
prilejui totodată vizitarea 
unor întreprinderi și institu
ții din București și Brașov 
unde funcționează centre de 
prelucrare a informațiilor cît 
și echipament de informati
că.

I

I

H. L.

• Cosmetice noi. • Ce va 
apare în vitrine în săptămînile 
viitoare. • Linia actuală a ma
chiajului. Consultații indivi
duale gratuite.

— Să înțelegem în consecin
ță, că în mediul urban lucrurile 
stau cu atit mai bine ?...

— N-aș putea susține altfel. 
Și, totuși, printr-un ciudat pa
radox, la oraș avem încă nevoie 
de cadre ; dar de cadre cu o 
înaltă calificare, cu o specializa
re deosebită. Iată de ce, în acest 
moment, 50 de medici ai noștri 
urmează forme de specializare 
în diferite centre universitare 
din țară, pregătindu-se pentru 
intrarea în funcțiune a noului 
spital, cu o capacitate de 660 de 
paturi. început anul acesta, în 
mai, el va fi dat in exploatare 
la 1 mai 1971. Cu acest prilej 
vor spori specialități și servicii 
ca : pediatrie, maternitate, boli 
interne, chirurgie, neurologie, 
oftalmologie ; vor apare secții 
noi : psihiatrie, bol» cronice. Spi
talul va constitui un 
centru metodologic de 
medicală.

Trebuie să adaug că 
orașe din județ ni s-au reparti
zat imobile pentru îmbunătăți
rea și extinderea unităților spi
talicești ; la Corabia, Drăgă- 
nești. Caracal, Balș. Și ca să ro
tunjesc sfera bazei 
mai amintesc că în 
cincinal, în Slatina se va con
strui un centru stomatologic cu 
10 scaune ; o casă a copilului cu 
200 de paturi ; patru creșe, din
tre care două în județ-

— Pentru că vorbim de pers
pectivă, spuneți-ne, tovarășe di
rector, ce vă preocupă cel mai 
mult ?

— Oamenii, continua noastră 
calificare și perfecționare. Ma
rea majoritate a medicilor noș
tri sînt tineri, tineri bine pregă
tiți, cu o etică medicală înaltă. 
Ne vom strădui să le păstrăm 
viu sentimentul răspunderii și al 
nobleței, pe care-1 presupune 
însăși definiția acestei meserii.

adevărat 
asistență

în multe

materiale, 
următorul

I. ANDREI

i Un lanț de scuze
1
i și incertitudinii 5

(Urmare din pag. I)

sl Valentin Stă-junct 
nescu.

Aceste 
chiderea 
asigurarea 
stocarea _ _ 
materiale la îndemîna construc
torilor. Dar o serie de obiective 
printre care stația electrică, cen
trala termoelectrică, tuburile de 
răcire și neutralizări n-au fost 
încă protejate. Din depozitele 
șantierului lipsesc o mare parte 
din piesele de schimb pentru u-

pregătiri constau în în- 
spațiilor de lucru, în 

acestora cu căldură, 
agregatelor și a altor

I
Itilaje.

Să ne întoarcem însă la furni
zorii utilajelor tehnologice, res- 

‘ ! „23 August" da-
__ compresor gaz-sinte- 

ză și trei compresoare de răcire 
a amoniacului, care aveau ea 
termen scadent trimestrul II al 
acestui an, la Uzinele de utilaj 
chimic Ploiești, care trebuiau să 

s cinci schimbătoare de 
căldură și mai ales la Uzina 
„Grivița Roșie" București.

Mai ales la aceasta din urmă 
pentru că ea execută nu mai pu
țin de 1000 tone utilaje tehno- 

'_ „ care con
form contractelor inițiale tre
buiau să fie expediate încă a- 
cum cîteva luni Ce s-a întîm- 
plat însă aici ? Cînd construc- 

Itorii și beneficiarul se pregăteau 
cu febrilitate pentru montarea 
unor subansamble care trebuiau 

■ să sosească dintr-o clipă în alta, 
■ la intervenția lor li s-a comuni-

ipectiv la uzinele 
toare cu un corn

i chimic 
livreze

Ițin de 1000 tone utils 
logice pentru Slobozia, ror-w» „ I/-> • 7 7 4-7

[ La magazinul
„Farmec" j

REȚETELE FRUMUSEȚII

Colectivele de specialiști ai fa
bricilor „Macul Roșu" din Bucu
rești, „Nivea" din Brașov și „Fla
căra" din Cluj prezintă în ca
drul Magazinului „Farmec" din 
Calea Victoriei, ultimele noutăți 
cosmetice. Dintre produsele noi, 
care se vînd în exclusivitate în 
acest magazin, am remarcat : 
flaconul atomizor cu parfum „Mi
raj", caseta cu farduri diferite 
pentru pleoape „Eva“, fardurile 
de pleoape compacte A.B.C. și 
șamponul colorant „Cromplatin" 
în diferite nuanțe moderne.

Printre „surprizele" pregătite 
vitrinelor săptămînii viitoare se 
aflau : vata demachiantă, ușor 
absorbantă, practică și estetică 
prin formă și culoare, și „Eva- 
spray“-ul cu levănțică, care im
primă și menține un parfum plă
cut lenjeriei. In rtadiul de încer
care se află la fabrica „Macul 
Roșu" un far».' ar.ucearcăne și o 
apă de toaletă cuperconcentrată.

O inițiativă demnă de relevat 
este demonstrația practică sus
ținută de cosmeticiana Olga 
Tuduri în cadrul magazinului. 
Astfel, tinerele vînzătoare fac 
cunoștință cu produsele cosmeti- 
tice românești prezentate con
cret, prin consultații gratuite, 
utile fără îndoială chiar celor 
mai „experimentate" exponente 
ale machiajului.

După cum ne declara tovarășa 
Tuduri într-un scurt interviu, 
ceea ce nu reușesc cel mai ade
sea tinerele în cadrul machiaju
lui este... demachiajul — curăți
rea perfectă a tenului de produ
sele cosmetice.

în ceea ce privește „secretele" 
modei actuale a machiajului am 
reținut pentru dumneavoastră: 
conturul ochilor este mai des
chis, mai discret. Se evită tușul 
sau creionul negru, pieferîndu-se 
tușul gri, maro sau bleu sidefat 
completat cu fard de pleoape, 
compact, în culoare asortată cu a 
irisului și a vestimentației.

Buzele se fardează în culoare 
deschisă, de preferință sidefa
tă, de asemenea în concordan
ță cu sideful unghiilor. Pentru 
ten se recomandă fardul de o- 
braz compact A.B.C., care se a- 
plică pe pudră și se estompează 
cu pudră.

De altfel, aceste sfaturi le pu
teți primi individual pe fișe și 
buletine de consultație, adevă
rate rețete ale frumuseții, reco
mandate in cadrul consultațiilor 
gratuite care au loc de două ori 
pe săptămină, miercurea și vine
rea. între orele 11—13 dimineața 
și 18,30—20,30 d.a.

E. MARIANOVICI

’ Edilitar» <

de 
în- 
cu 
va 
cu

In noul cartier din partea 
nord a orașului Rm. ■ Vîlcea a 
ceput construcția unui spital 
peste 660 de paturi. El se 
adăuga altor două unități 
care va fi completată în cursul 
lunii decembrie rețeaua institu
țiilor sanitare din acest oraș: o 
maternitate cu 150 de paturi și 
un nou centru stomatologic. De 
menționat că tn ultimele două 
decenii capacitatea spitalelor din 
județul Vîlcea s-a dublat, iar 
numărul medicilor a crescut de 
4 ori.

cat că uzina bucureșteană nici 
n-a început măcar fabricarea a- 
cestora. Incredibil și totuși ca
zul este autentic. Comandate și 
lansate în fabricație încă în 1967 
ele au fost date uitării. De abia 
după schimbarea, la începutul a- 
cestui an, a vechii conduceri a 
uzinei, s-au descoperit undeva 
într-un dosar rătăcit, contractele 
cu combinatul chimic Slobozia. 
Conștientă de grava neglijență, 
de grava întârziere care avea să 
afecteze întreaga economie na
țională, noua conducere a uzinei 
a trecut cu toate forțele la exe
cuția coloanelor de sinteză și a 
celorlalte utilaje cerute. Și așa 
cum spuneam la începutul arti
colului, se lucrează intens la ele.

— Chiar absolut nimic nu va 
mai putea compromite termene
le scadente pentru livrarea uti
lajelor ? îl întrebăm pe directo
rul tehnic al uzinei.

— Nu chiar. Depindem în 
mare măsură de Uzina de ma
șini grele, Uzina „Vulcan", Uzi
na „23 August" — București și 
U.C.M. Reșița cu care colabo
răm în realizarea produsului fi
nit. Cele mai mari temeri ni le dă 
Uzina de mașini 
ja a întîrziat cu 
narea și forjarea 
piese din otel.

— Ce ați făcut dumneavoas
tră în acest timp ?

Nu primim răspuns la aceas
tă întrebare pentru că cei căro
ra le-o adresăm sînt noi în func
ție și nu poartă răspunderea pen-

grele, care de- 
cîteva luni tur- 
a peste 10 tone

• • •
PE MERIT: Gyorgy Ma- 

the domiciliat în Tg. Mureș 
str. Tîrgului nr. 26 era ad
ministrator la Casa Copilu
lui. Abuzînd de funcție, so
cotind-o un mijloc de chi
verniseală „zelosul" admi
nistrator a sustras în timp, 
din hrana copiilor 726 kg. 
de came cu care-și „cinstea 
prietenii și mai ales pe cei 
ce se ocupau de aprovizio
nare. Pentru aceste „calități" 
Tribunalul din Tg. Mureș 
I-a „recompensat" cu 3 ani 
închisoare.

• • •
VIITORI PEDAGOGI ? 

în fața grupului școlar co
mercial din Cluj discuta un 
grup de tineri între care și 
Aurel Duma (18 ani). A. D. 
a fost la un moment dat in
vitat de Viorel Vancea (22 
ani) să plece. Și cum A. D. 
nu părea grăbit să se confor
meze invitației, Vancea i-a a- 
plicat o lovitură de cuțit in 
spate I Deși elev la școala de 
specializare comercială din 
Cluj, V. Vancea îndeplinea 
acolo și funcția de ...ajutor 
de pedagog ! Altă surpriză ; 
a fost identificat și arestat 
autorul spargerii comise cu 
citeva zile în urmă la școala 
generală de 8 ani din satul 
Homicești, jud. Maramureș ; 
Toader Pop, student în anul 
I Ia Institutul pedagogic din 
Baia Mare !

• • •
RESPONSABILITATEA 

PĂRINȚILOR. Magazinul de 
textile din comuna Pojorîta 
— jud. Suceava a fost spart. 
S-au furat bunuri în valoare 
de 31 000 lei. In scurt timp

organele de miliție i-au iden
tificat și reținut pe autori: 
doi tineri din comuna Iaco- 
beni: Mircea Dranca (19 
ani) și Nicolae Iacoban (16 
ani). Pentru recuperarea bu
nurilor furate s-a aplicat se
chestra penal pe averea pă
rinților.

• • •
PASIUNE PENTRU JU

CĂRII. Carol Csuberkai (28 
de ani) și soția sa Vilma (25 
de ani) din Cluj lucrează ca 
muncitori la cooperativa 
„Arta jucăriilor". Deși aflați 
la o vîrstă cînd oamenii nu 
se mai joacă cu păpuși se 
pare că au revenit la pasiu
nea din copilărie. S-au găsit 
la domiciliul lor cuburi, tre
nuri, ursuleți, păpuși, în va
loare de peste 1100 lei sus
trase de la cooperativă.

• • •
DRAGOSTE FULGERĂ

TOARE. Elisabeta Rus a se
sizat organele de miliție că 
în august a făcut cunoștință 
cu Avram Biriș (27 anij din 
comuna Secuieni — Bihor, 
care a cerut-o în căsătorie. 
Ea a acceptat. Viitorul so( a 
dispărut însă curînd luîndu-i 
ca amintire un acordeon în 
valoare de 2 800 lei. A. B. a 
fost arestat acum cîteva zile. 
Fără nici o ocupație el trăia 
din furturi. La activul lui au 
fost stabilite pînă acum 17 
asemenea infracțiuni.

tru faptele deja consumate. Rea
litatea este că în așteptarea pie
selor din colaborare cei de la U- 
zina „Grivița" au stat cu mîinile 
în buzunar deși după afirmarea 
specialiștilor, ei ar fi putut lucra 
la aceleași comenzi, circa 200.000 
ore. Dar știau că le Va fi ușor 
să se acopere cu scuze. Acum, în 
ciuda garanțiilor că doar cola
boratorii îi vor putea stânjeni în 
ritmul lor de muncă, conduce
rea uzinei „Grivița", cadrele teh
nice din secții și în principal 
tehnologii vor avea de ocolit 
greutăți generate de propriile lor 
defecțiuni de organizare și con
ducere a procesului tehnic. în 
halele unde se lucrează utilajele 
pentru Slobozia te împiedici la 
fiecare pas de rebuturi, care, va
lorează fiecare, zeci de mii de 
lei.

— Cele mai multe — ne ex
plică tovarășul inginer șef Mir
cea Tantana provin de ,1a turnă
torie, altele se datoresc tehnolo
giilor pentru soluțiile recoman
date, altele provin din materia
lele necorespunzătoare aduse din 
import de către specialiști ne- 
competenți și lipsiți de răspun
dere.

Și cu toate acestea cuvenitele 
sancțiuni întîrzie. Pe lîngă mari
le pagube aduse economiei, re
buturile îndepărtează cu insis
tență momentul final al livrării 
produsului. lata de ce în onora
rea comenzilor și așa atît de 
mult întîrziate, conducerea Uzinei 
„Grivița Roșie" București tre
buie să urmărească diminuarea 
la minimum a acestora, să urmă
rească cu toată intransigența în
lăturarea grabnică , a deficiențe
lor de organizare și perfecționa
rea conducerii activității Sale la 
nivelul tuturor compartimente
lor.

k
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Virgil Lupu, comandantul 
Șantierului Național al 
Tineretului desfășoară 

harta sistemului fie irigații. Pre
feră o discuție „pe viu“.

— Tot ce e hașurat cu roșu 
constituie sarcina de plan pe a- 
nul 1970, precizează dumnealui. 
Ce este hașurat cu galben este 
ceea ce am raportat în plus. Ieri 
am primit rapoartele comandan
ților de brigăzi. în total, două
zeci și nouă de mii de hectare 
amenajate. în acest an cînd timp 
de două luni aproape două 
treimi din salariații noștri au a- 
părat incintele indiguite ale Du
nării, am săpat întreg canalul 
magistral al sistemului, am pus 
în funcțiune stația de pompare 
de la Pietroiu, precum și toate 
celelalte stații de punere sub 
presiune. Am montat peste 200 
de kilometri de conductă. Totul 
ireproșabil. Și încă o mențiune; 
în toate punctele au lucrat tine
rii, cei 738 de brigadieri.

Comunicări precise, cu o deo
sebită semnificație. Bărăganul ce
dează omului. Oamenilor aceștia 
ce un an întreg au suportat ar-

sarcinii de plan a 18 screpere. 
Iar, „este un merit al tuturor'1, 
înseamnă o evitare voită de a 
vorbi despre meritul său în ini
țierea și generalizarea acțiunii 
„alimentarea agregatelor la punc
tul de lucru; preluarea schim
bului din mers“, acțiune care 
a determinat în procent de peste 
50 la sută succesul raportat.

— Am obținut succese care ne 
fac cinste — remarca inginerul 
Costică Tatu, pentru că noi, ti
nerii din toate punctele de lucru 
ne-am străduit să nu avem aba
teri și nici absențe nemotivate, 
să ne aducem conștiincios con
tribuția la executarea fiecărei o- 
perații.

...Nici o exagerare. în peri
oada parcursă de la constituirea 
șantierului național colectivul de 
tineri de aici a acționat direct, 
oportun și nepărtinitor în toate 
cazurile. Sudorul Ene Ghizdă- 
reanu, de pildă, a întîrziat în- 
tr-o dimineață o jumătate de oră. 
La sfîrșitul zilei de lucru, tinerii 
s-au adunat și i-au analizat 
comportarea.

— Ce aveți cu mine ? i-a în-

Deși în decembrie, imaginea 
șantierelor de irigații din 
Bărăgan și Dobrogea se 
schimbă de la o zi la alta. 
Consecvent, hotărît, devotat, 

conștient, omul continuă să deschidă 
drum nou apei. Dunărea se ramifică 
fertilizator. O dată Ic Călărași, apoi la 
Pietroiu și încă o dată la Cernavodă. 
Apa este obligată să curgă în sens in
vers. Sînt învinse legile naturii Un cîștig 
însemnînd producție. Adică grîu și po
rumb. Acolo unde pînă acum creștea un 
spic vor crește două. Unul, cel tradițio
nal, celălalt fiind materializarea efortu
rilor ce se depun de către constructori. 
De către acești oameni care construiesc 
magistralele de apă ale agriculturii. De 
către acești meseriași în majoritate co- 
vîrșitoare tineri, constituiri în șantierele 
naționale „Pietroiu — Ștefan cei Mare”, 
„Gâlățui, — Călărași* și „Carasu*. Se 
lucrează cu efective complete. Ca și la 
constituire : 1 600 de brigadieri la Ca

rasu, peste 700 la Pietroiu — Ștefan cel 
Mare, circa 650 la Gâlățui — Călărași.

Acestea sînt ultimele zile ale anului al 
cărui bilanț este direct proporțional cu 
munca acestor tineri. Ei, „salopetele 
albastre" — cum li se mai spune, repre
zintă partea hotărîtoare, numeric și pro
fesional, a acelora care realizează aces
te oaze în suprafață de peste 350 000 
hectare cu totul intrate sub stăpînirea o- 
mului. Sînt primele zile în care se tra
duc în viață punctele cu grijă formulate 
în planurile de acțiune adoptate la con
ferințele de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor U.T.C. din șantiere, 
cînd colectivele de muncă se fortifică 
pentru a asigura îndeplinirea programu
lui de lucru stabilit de partid în dome
niul irigațiilor pentru 1971. Școlile de ca
lificare din șantiere și-au început cursu
rile pentru mai bine de o mie de tineri, 
echipele de lucru s-au reorganizat, și-au 
concentrat activitatea pe fronturi mai 
restrînse, ușor de aprovizionat în condi-

(iile unor drumuri desfundate de ploi; 
mașinile sînt aduse în ateliere; inginerii i 
din șantier și proiectanții redeschid pro- J 
iectele în vederea adoptării de noi so- ț 
Iuții superioare tehnic și tehnologic l 
celor inițial recomandate. Este momen- 
tul predării și preluării unei ștafete, A t 
unei ștafete care înseamnă edificarea i 
tradițiilor glorioase de muncă ale ? 
tineretului patriei — continuate pe o I 
treaptă nouă —, ale valorificării energi- 
ei, entuziasmului și puterii de munca, i 
Este momentul cînd se formulează râs- > 
punsul la întrebări de genul : „care este 
contribuția tinerilor constructori la înfăp- i 
tuirea sarcinilor de mare răspundere, 
cum este irigarea Bărăganului și a Do- 1 
brogei de Sud ? In ce constau „arcurile 1 
de pod" aruncate între prezent și 1971 ? ,' 

Oricum, și într-un caz și în celălalt, pe ț 
cele trei mari sisteme de irigații ale ță- 
rii — pe cele trei șantiere naționale ale 
tineretului — se poate vorbi de o expe- 
riență bună, despre succese certe. i

EXPERIENȚA 1970-ARC DE POD SPRE REALIZĂRILE LUI 1971

Șantierul național al tineretului

Oameni care
aduc ploaia

Un an întreg, dialogul bri
găzilor a fost larg, cuprin
zător.

Fiecare dintre cele treizeci de 
competitoare își revendică acum 
dreptul de a fi prima. Inginerul 
Nicolae Buduru. comandantul 
brigăzii a patra Bărăganu aduce 
următoarele argumente: planul 
este depășit cu peste zece pro
cente; doisprezece oameni au 
fost calificați la locul de mun
că; nici o lucrare respinsă la 
recepție; economii peste plan de 
circa un milion de lei; indici su
periori în ce privește folosirea 
utilajelor. în replică, inginerul 
Eugen Dumbravă, comandantul 
brigăzii a doua Ciocîrlia de Sus, 
adaugă realizări asemănătoare, în 
plus: amenajarea taberei căreia 
nu-i lipsește aparatul de radio, 
clubul. Ion Mocanu, comandan
tul brigăzii autoscrepere, mizea
ză pe faptul că în ultimele trei 
luni indicele de folosire a mași
nilor aproape s-a dublat compa
rativ cu perioada anterioară. Nici 
un accident de muncă, zece kilo
metri de canal săpați peste plan. 
Instalatorii din brigada a doua

Neculcea lucrează la stația de 
la kilometrul 18. La extinderea 
acestuia. Ei alcătuiesc echipa ce 
a stabilit adevărate recorduri în 
meserie, mereu situîndu-se prin
tre cei considerați pioni de bază 
pe tabla succeselor... Dumitru 
Ioana, lucrează pe DINGLER. 
Răspunde de o mașină în care 
s-au investit cîteva zeci de mi
lioane de lei valută. Mai întîi a 
lucrat pe o basculantă, apoi a 
trecut pe un autoscreper și, în 
final, a fost solicitat și pregătit 
pentru DINGLER. „E ambițios, 
priceput, plin de inițiativă — ca
lități dovedite zilnic în cei 120 
de metri avansați la betonarea 
canalului magistral" — ni-1 pre
zintă Victor Cocîrlea, coman
dantul detașamentului II Bără
ganul... Dumitru Dăscăleanu, 
Vasile Istrate, Petre Mîșu, Nico
lae Fripcea — și ei băieți cu ap
titudini de meseriași. Sînt oameni 
de acțiune. „Cu cei ca ei poți 
să-ți propui să răstomi Do
brogea, sigur vei reuși" —îi ca
racteriza inginerul Traian An
gliei... Viorel Stropa, Ion Orășan 
Dumitru Ciornea, I. Anton, Du-

„Valea Carasu"
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Reportaj de GH. FECIORU

DIALOCDl BRIGĂZILOR

U W .$■! ÎNCHEIAT
șița, vîntul și ploaia, nu o dată 
au săvîrșit adevărate acte de 
eroism. Ei raportează acum, cu 
vorbe puține, fără să amintească 
nici una din atîtea și atîtea greu
tăți întîmpinate, că au depășit 
planul, că apa curge pe două
zeci și nouă de mii de hectare. 
Oricum, aceste realizări, dublate 
de modestia cu care vorbesc 
despre ei înșiși înfăptuitorii, por
tretizează un colectiv destoinic, 
format sub ochiul, mîna și exem
plul comuniștilor.

— în această perioadă, spu
nea inginerul Romulus Popescu, 
comandantul brigăzii Cosîmbești, 
ne-am făcut datoria. Am făcut 
totul să ne încadrăm în grafic 
cu lucrările planificate, să nu e- 
xecutăm lucrări de mîntuială. 
Ceea ce ne preocupă este ideea 
de a nu păta niciodată, oriun
de vom lucra, prestigiul pe care 
l-am cîștigat.

Totul sobru, fără încîntare de 
sine, deși „ne-am făcut datoria", 
înseamnă, de fapt, o mie două 
sute de hectare amenajate peste 
sarcina de plan, și tot atîtea re
cepționate cu calificativul „foar
te bine".

— Indicele de utilizare a ma
șinilor, a fost corectat în sens po
zitiv, afirma Gheorghe Marinescu, 
comandantul brigăzii screpere. 
Este un merit al tuturor celor 
121 de screperiști și mecanici.

...Totul firesc, solemn, fără 
sublinieri, deși „indicele de utili
zare a mașinilor a fost corectat 
în sens pozitiv" înseamnă, în 
fapt, lucrări executate suplimen
tar în valoare de peste douăzeci 
milioane lei, înseamnă realizarea 

t

trebat el puțin infatuat. Mare 
lucru dacă am întîrziat o jumă
tate de oră ? Eu am lucrat as
tăzi cît fiecare dintre voi, pen
tru că sînt cel mai bun sudor 
din șantier...

— Păi, tocmai pentru că ești 
cel mai bun de ce ne pui pe noi 
în situația să te analizăm în 
postura de certat cu disciplina — 
i-au ripostat colegii. în loc să 
cîștigăm aceste minute ascultîn- 
du-te pe tine cum îți organizezi 
locul de muncă, cum reglezi cu
rentul de realizezi „sudura 
șnur", le pierdem combătînd a- 
titudinea ta.

Se pare că muștruluiala colegi
lor l-a pus pe gînduri pe Ghiz- 
dăreanu. Și nu numai pe el. La 
stația de pompare de la Borcea 
nu s-a mai auzit de atunci că 
un tînăr a întîrziat.

Am relatat un caz. Ele au fost 
mai multe. Prin fiecare în parte 
colectivul și-a dovedit maturita
tea. Intenția de a nu tolera ni
mic din ceea ce ar dăuna. Un 
cîștig pe toate planurile.

...în 1971 și acest șantier „își 
va închide porțile". Cele cinci
zeci și patru de mii de hectare 
cite cuprinde vor fi amenajate și 
predate beneficiarului. Pentru 
această clipă, tinerii, cei șapte 
sute treizeci și doi de bri
gadieri, și-au formulat hotărî- 
rea lor „sîntem gata să constru
im mai departe obiective la fel 
de importante. Ne vom numă
ra printre cei care vor realiza 
programul de irigații stabilit de 
partid pentru cincinalul următor 
— un milion cinci sute de mii de 
hectare".

In sistemul de Iri
gații Pietroiu — ște
fan cel Mare, cîteva 
nume sînt rosti
te adesea. Sînt cele 
ale buldozeristului 
Gheorghe Neagu, aie 
mecanicilor de în
treținere Radu Vi- 
ziru și Nicolae șer- 
ban ale inginerilor 
Costică Tatu și Ro
mulus Popescu și 
ale comandantului 
șantierului național 
al tineretului Virgil 

Lupu.

Discuția este întreruptă de 
secretara tehnică. Tova
rășul Ionel Grigoriu, di
rectorul șantierului, este 

solicitat la telefon de cineva de 
la lotul „Stația de pompare Mi
hai Viteazul". O singură comu
nicare : totul a intrat în normal!

Ce se întîmplase ? Cu două 
zile în urmă, o defecțiune la sta
ția de transformare a „înghețat" 
și pompele de absorbție din in
cinta de lucru a fundației che- 
sonului. Pericolul era mare. în 
cîteva ore, o lucrare în care se 
investiseră 10 luni de muncă, 
practic trebuia luată de la în
ceput, pentru că apa infiltrată, 
în mod sigur, ar fi determinat 
surparea malurilor. Oamenii, în
să, nu s-au dat bătuți. Aproape 
o sută de tineri au lucrat cu rîn- 
dul la cele cîteva pompe de mînă 
care au funcționat continuu. Un 
efort aproape supraomenesc, dar 
spiritul de sacrificiu, dăruirea 
s-au văzut încununate de un de
plin succes. O lucrare de aproa
pe zece milioane lei a fost salva
tă ! Transcriem și cîteva nume, 
cele ale mecanicilor Aurel Buchie 
și Constantin Socol, al dulghe
rului Ion Croitoru, al electricia
nului Ion Stefan.

— Aceasta e doar una din 
situațiile dificile, cărora a trebuit 
să le facem față 1 Ca de fiecare 
dată am învins. Am învins pentru 
că avem aici oameni minunați. 
Oameni care se dăruie trup și 
suflet muncii. Avem tineri pe care 

ne putem bizui în oricare situa
ție. Ce vroia să spună tovarășul 
Grigoriu ? Prin ce și-ar fi argu
mentat afirmația dacă cineva i-ar 
fi solicitat-o ? Poate relatînd 
fapta lui Matei Sugaru, care în- 
fruntînd viscolul dezlănțuit a 
străbătut în iama trecută patra 
kilometri, cu tractorul, aducînd 
un butoi de motorină de exis
tența căreia depindeau rezulta
tele activității a peste o sută de
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meseriași, o producție valorînd 
cîteva sute de mii de lei. Poate 
ar fi prezentat inovația ingineru
lui Constantin Rădescu, efect al 
unor îndelungate cercetări, care 
constă în înlocuirea dalelor mici 
cu dale mari, realizate pe plasă 
de fier-beton. Acest nou sistem 
permite mărirea productivității 
muncii cu peste trei sute la sută, 
sporește considerabil rezistența 
amenajării, reduce consumul de 
balast, în final asigură o econo
mie de peste patru milioane lei. 
Poate ar fi vorbit despre efortul 
depus la realizarea canalului ma
gistral în lungime de 60 de kilo

metri realizat într-un singur an. 
(Pentru a deschide această albie 
a Ialomiței și Argeșului luate la 
un loc, constructorii au trebuit 
să escaveze 30 de milioane metri 
cubi de pămînt). Poate ar fi re
marcat hotărîrea screperiștilor din 
brigada lui Vasile Manta, care, 
în perioada lunilor de vară, au 
renunțat să se mai deplaseze Ia 
centru pentru a servi masa, mul- 
țumindu-se cu ceea ce li se pu

tea pregăti, la bucătăria de cam
panie numai pentru a cîștiga o 
oră de lucru pe zi. Ei s-au anga
jat — și au reușit — să realizeze 
și sarcina de plan ce revenea n- 
tilajelor detașate în incinta Bor
cea, unde, în mai și iunie, se dă
dea acea crîncenă bătălie cu a- 
pele dezlănțuite. Sau poate ar fi 
prezentat brigada de dragline și 
buldozere condusă de Ion Miha- 
lache, ale cărei mașini au lucrat 
cîte douăzeci de ore zilnic. Prin 
dăruirea tinerilor de aici, practic 
nu s-a simțit deficitul de opt 
dragline în dotarea șantierului.

Dar cîte argumente nu ar fi 

putut aduce. Cel mai convingă
tor mi se pare însă, acela că Ia 
1 decembrie, planul valoric pen
tru 1970 era depășit. Erau ataca
te, în avans, zece mii de hectare 
de teren. în aceeași perioadă, 
planul productivității muncii a 
fost depășit cu 66 la sută. La ob
ținerea acestor rezultate, cum 
unanim se subliniază, au contri
buit mult și tinerii, cei 650 de 
brigadieri ce practică cele mai 
diverse meserii. Au contribuit 
prin inițiativele lor, prin dărui
re, prin responsabilitatea cu care 
au lucrat clipă de clipă.'Chiar și 
în aceste zile, cu brumă groasă, 
cu ger uscat, cînd vîntul de Bă
răgan pătrunde în oase, mașinile 
merg, băieții aceștia se scoală la 
6 dimineața și ajung iarăși în 
dormitoare (din păcate nu întot
deauna suficient de călduroase) 
abia către 8 seara. Ei știu un lu
cra : cît se mai poate lucra, tre
buie să se lucreze acolo, în 
cîmp. Cînd va începe să ningă, 
cînd condițiile vor fi într-adevăr 
potrivnice, toate eforturile se 
vor cheltui în ateliere, la repara
ții, în sălile de curs, la lecțiile 
de ridicare a calificării.

...Eroism cotidian — cum bine 
sublinia Ionel Grigoriu, el însuși 
călit la școala șantierelor, din a- 
nii '49—50. Aici, în inima Bă
răganului, se călește un colectiv 
a cărei activitate este de pers
pectivă. Pentru că, o dată înche
iate lucrările aici, șantierul se 
mută. Unde ?. La mai puțin de 
cincizeci de kilometri, în Valea 
Moștiștei. Un șantier de aproape 
două sute de mii de hectare ce 
vor fi amenajate pentru irigații. 

Valea Seacă își clădesc replica 
pe cele douăzeci și cinci de mii 
de metri conducte montate, pe 
cele aproape patra sute de mii 
de lei economii realizate ca ur
mare a reducerii procentului de 
deteriorări la conducte și inele
le de legătură. Cele cinci bri
găzi ale șantierului 2 Basarabi 
au dus o luptă asiduă și tenace 
cu roca, iat acum raportează 22 
de mii de kilometri de canal ma
gistral săpate; un avans de trei 
luni la stațiile de pompare; mon
tarea conductei în lungime tota
lă cu șapte mii de metri peste 
plan; că nici un brigadier nu s-a 
aflat sub plan; că absențele ne
motivate abia au ajuns la 0,80 
pe component al detașamentului.

...Pe o parte dintre tinerii con
structori i-am întâlnit la locurile 
lor de muncă, despre alții ne-au 
vorbit maiștrii sau șefii de lo
turi. Petre și Constantin Nichi- 
for sînt de anul acesta meseriași. 
Sînt harnici și întreprinzători. 
Fac parte dintre acei oameni ai 
șantierului care nu pot dormi 
noaptea dacă nu știu toate lu
crurile bine rînduite. Așa se și 
explică realizările lor — depășiri 
de plan de 60 la sută, economii 
de materiale de aproape o sută 
de mii de lei, lucrări recepționa
te numai cu calificativul „foarte 
bine". Așa au vorbit despre ei 
tovarășii lor de lucru, maistrul, 
inginerul-șef al lotului... Constan
tin Atodiresei muncește în punc
tul „Poarta Albă". Acum e fie- 
rar-betonist. E un model de hăr
nicie și de seriozitate. Frații Ion 
și Constantin Gheorghiu, Gheor
ghe Laș, Eugen Mogofăț, Vasile

mitra Dăscăleanu — cîteva nu
me din cele aproape două sute 
înscrise în cartea de aur a Șan
tierului Național al Tineretului 
„Valea Carasu" ca o recompen
să pentru faptele de o înaltă pro- 
fesionalitate și dăruire.

Aceștia, și toți pînă la 1 600 
de brigadieri, participă aici, pe 
șantierul de irigații din sudul 
Dobrogei, la materializarea unei 
ingenioase și eroice acțiuni de 
întinerire a unui ținut. 66 000 
hectare au și fost predate „Ia 
cheie" beneficiarului, alte cîteva 
zeci de mii se află în stadiul de 
recepție, iar restul, în toamna a- 
nului 1971 vor primi botezul a- 
pei.' Și, deschizînd drum apei, 
fertilității, acești tineri au des
chis și deschid, în același timp, 
drumuri noi spre calificarea și 
formarea armonioasă a propriei 
lor personalități. Acest sentiment 
stimulator i-a însuflețit pe tineri 
în lupta cu necunoscutul debu
tului în meserie, cu greutățile 
șantierului, a constituit liantul 
care a cimentat prietenii.

...La 6 decembrie, conducerea 
Șantierului de irigații „Valea Ca- 
rasu“, a raportat îndeplinirea cu 
depășiri a sarcinilor de plan pe 
1970. Un pas sigur, făcut pe dru
mul înfăptuirii angajamentului 
formulat la constituirea Șantie
rului Național al Tineretului de 
aici : în 1971, cu un an mai de
vreme, vom încheia lucrările la 
acest obiectiv. Totodată, tinerii 
brigadieri au transmis hotărîrea 
lor: în cinstea Congresului 
U.T.C., toată iarna se va lucra 
în formațiile de lucru consti
tuite.
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HENRI COANDĂ INVENTA ÎN 1910 I
I I

AVIAJIA CU REACȚIE I
I ORCHESTRE STUDENȚEȘTI

De șase decenii numele lui 
Henri Coandă este considerat 
ca unul dintre cele mai proe
minente în patrimoniul creației 
științifice românești și interna
ționale. Două dintre realizările 
sale au avut o însemnătate cu 
totul excepțională : construirea 
avionului cu reacție și primul 
zbor cu un asemenea aparat, pi
lotat chiar de către creator, la 
Paris în decembrie 1910 și des
coperirea „efectului Coandă", 
în anul 1933.

Decenii de-a rîndul numele 
său a stat alături de ale altor 
pionieri români ai aviației, a- 
flați în competiția mondială a 
acelor ani, din epoca eroică a 
începuturilor. Filele de crohică 
ale istoriei aviației consem
nează ; la 18 martie 1906, la 
Montesson, lîngă Paris a avut 
loc zborul constructorului avia
tor Traian Vuia ; cîțiva ani mai 
tîrziu, in 1912, la Aspern, lîngă 
Viena, un alt constructor român 
Aurel Vlaicu își adjudeca im
portante trofee la concursurile

vete ou circulație internațională 
datorate lui Henri Coandă, care 
exprimă tot atîtea invenții a- 
vînd o sferă de aplicabilitate ne
limitată. Savantul român s-a bu
curat în întreaga sa carieră de o 
„presă" atit de copioasă, încît 
simpla enumerare a titlurilor 
de articole redactate în legătură 
cu activitatea sa științifică și 
invențiile sale ar umple sute de 
pagini. în cursul unei convor
biri avută cu ilustrul savant, 
domnia sa ne-a oferit posibilita
tea să răsfoim o serie de publi
cații, unele contemporane pri
mului său zbor.

Prima consemnare publică 
despre Henri Coandă, cel tînăr, 
a fost făcută de către colonelul 
Georges Epitalier, directorul re
dacțional al revistei „LA TEH- 
NIQUE AERONAUTIQUE" după 
ce a studiat îndelung primul 
avion reactiv din lume al ingi
nerului român, prezentat în ca
drul celui de-al doilea Salon in
ternațional de aeronautică de la 
Paris, din octombrie 1910. Zia-
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litteraire" — 5 mai 1966„Le Figaro

internaționale aeronautice ; pa
ginile ziarelor din acei ani maiginile ziarelor din acei ani 
consemnează crearea de către 
inginerul român Gogu Constan- 
tinescu a unei noi ramuri a 
științei, sonicitatea, aplicată cu 
succes în aviație la sincroniza
rea tragerilor prin elice. In 
1910, la al doilea Salon de aero
nautică de la Paris, românul 
Coandă prezenta un prototip 
a ceea ce avea să devină ulte
rior avionul supersonic.

...Din acel neuitat an 1910 și 
pînă azi, presa internațională a 
consemnat trecerea în patrimo
niul universal al tehnicii a unui 
număr de aproape 200 de bre-

ristul, de altfel un celebru avia
tor al acelei epoci de început, 
era plin de entuziasm față de 
acest exemplar, de avion fără 
elice. El scria : „Aeroplanul 
Coandă este unul dintre rare
le aparate în care totul este 
nou, iar modul judicios și rațio. 
nai prin care inventatorul său 
iese din făgașele drumului bă
tătorit în această direcție pen
tru a înfrunta riscurile lucrului 
inedit, este un motiv destul de 
puternic spre a ne decide să 
examinăm cu atenție mijloacele 
pe care inventatorul le foloseș
te în construcția sa... Cea mai 
mare ingeniozitate creatoare a

dovedit-o domnul Coandă, de
sigur, în concepția acestui 
propulsor. In lipsa încercărilor 
definitive care să îngăduie a 
previza randamentul aparatului 
nu putem spune în ce mod acest 
sistem ar putea înlocui elicea în 
propulsie aeriană". La Salon s-a 
aflat și specialistul unei consa
crate și prestigioase reviste teh
nice germane „ZEUTSCHRIFT 
Ft R FLUGTEHNIK UND MO
TOR LUFFTFAHRT". Notele 
sale publicate în revistă erau 
extrem de semnificative : 
biplan care a trezit mult interes 
la Salon a fost expus de d-1 
Coandă... Caracteristica cea mai 
remarcabilă a biplanului Coan
dă o constituie înlocuirea elicei 
printr-o elice.turbină... 
tarile d-lui Coandă au 
în plus că eficacitatea 
turbină este mai mare < 
celor mai perfecționate 
actuale..."

Prioritatea românească 
cest domeniu este unanim 
noscută. Publicațiile de speciali
tate din ultimile decenii rea
mintesc permanent de acest lu
cru. Astfel, revista parisiană 
„AVIATION MAGAZINE" nu
mărul 160 din 1955 publică un 
articol purtînd semnificativul 
titlu „Primul avion turbo pro
pulsat din lume". Extragem din 
articol : „Aeroplanul Coandă, 
prezentat la Salonul interna
țional de aeronautică din 1910, 
unde a fost extrem de remar
cat este un veritabil exemplar 
de avangardă". Și ceva mai 
departe. „Dacă aspectul exte
rior al aparatului Coandă... fe
luritele îmbunătățiri introduse 
constituiau un ansamblu de ino
vații îndrăznețe pentru acea 
epocă, sistemul de propulsie 
era — el singur — o adevă
rată revoluție, atît ca princi
piu cit și ca aplicare. In 
cest punct al aparatului 
constructorul a desfășurat 
mai mare ingeniozitate creatoa
re. Problema a fost abordată 
sub un \mghi deosebit de intere
sant, iar soluția, chiar dacă nu 
ar fi dat imediat rezultatele 
scontate, permitea pentru viitor 
cele mai strălucite speranțe".

„LE FIGARO LITTERAIRE" 
din 5 mai 1966 a notat chiar din 
titlu paternitatea aviației cu re
acție : „En 1910, Henri Coandă 
inventait l'aviation ă reaction" 
urmat de ample demonstrații 
privind ingeniozitatea și actul 
de pionierat al inginerului ro
mân. Mai consemnăm lucra
rea „THE JET AIRCRAFT OF 
THE WORLD" aparținînd lui 
J. Green și A. Cross, publicată 
la Londra în 1955 și care atestă 
faptul că aeroreactorul lui 
Coandă a fost primul de acest 
fel din lume.

Numărul din septembrie 1966 
al revistei „FLYING" consem-
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(Urmare din pag. I)

ne organiza activitățile care nu 
țin de orarul școlar.

Liliana Staicu : Da, dar ce te 
faci cu acei uteciști, membri ai 
activelor, care preferă comodi
tatea tutelei — adică să activeze 
profesorii în locul lor ? Pentru 
că, trebuie să recunoști, aveți 
și voi, cum avem și noi, ase
menea uteciști. E mai ușor să 
comunici dirigintelui că elevii 
vor să meargă in excursie iar 
acesta să facă rost de mașini, 
să alcătuiască lista cu partici- 
panții, să stabilească itinerarul, 
să adune bani și tu, secretarul 
biroului să fii un simplu 
excursionist. Mulți s-au obișnuit 
așa : ce-i greu lasă in seama' 
profesorului.

Constantin Spiridon : E și co
moditate — admit — dar nu nu
mai asta. La mijloc este și ne
știință. Uteciștii nu sint pregă
tiți să se manifeste ca uteciști, 
chiar de la primirea lor in or
ganizație. Organizația U.T.C. a 
școlii generale primește uteciști, 
dar ea n-are experiență de a-i 
forma. Și atunci vin în liceu cu 
deprinderea de a fi dădăciți, de 
a li se spune la tot pasul ce au 
de făcut. Nu știu cum ar trebui 
procedat, dar organizația U.T.C. 
a școlii generale are nevoie de 
un sprijin din afară, din partea 
activiștilor, a consiliilor elevilor. 
Aici nimeni n-are experiență, 
toți uteciștii sint începători. N-o 
spun de pe poziția secretarului 
de liceu care vrea să primească 
cadre gata formate, ci de pe po
ziția aceluia care știe că și în 
organizația U.T.C. a liceului se 
perpetuează greutăți de necu
noaștere. Rare sînt cazurile cind 
secretarul, sau comitetul, se 
mențin în muncă mai mulți ani. 
De ce să nu recunoaștem că ac
tivul este „începător" mai în 
fiecare an. Și atunci cine pe 
cine învață autoconducerea ?

Hori» Birnaure : Lipsa de ex
periență îi handicapează pe 
mulți uteciști în rolul lor de or
ganizatori. Teama de a nu le 
ieși o acțiune îi mută cel mai 
adesea în tabăra participanților 
la acțiuni. Dar să nu fiu ne
drept, avem destui uteciști care 
ar avea curajul să încerce, chiar 
lipsiți fiind de experiență. Exis
tă iasă ceva, o practică mai 
veche, care parcă te avertizea
ză : „stai cuminte în banca ta 
și fă ce ți se spune". Automat, 
comunicările de la sectorul 
U.T.C. se fac la direcțiunea li
ceului și aceasta mi le transmite 
mie. Nu înțeleg de ce trebuie 
să se trateze probleme de orga
nizație prin intermediar ? Am 
pus această întrebare și acum se

tratează direct cu mine...
Constantin Spiridon : Mai ales 

cînd sarcinile sint de genul : „să 
mobilizezi pentru după-amiază 
60 de uteciști in cutare toc" sau 
„vă trimitem 200 de bilete la 
spectacolul X“, Părerea mea 
este că cine ia asemenea hotă- 
rîri să-și asume și mobilizarea 
și difuzarea biletelor ! Am pre
tenția că atunci cind comitetul 
U.T.C. a proiectat niște activi
tăți, știe de ce a procedat așa, 
și trebuie lăsat să le realizeze. 
Sigur, pot interveni sarcini ope
rative. Dar practica în sine nu 
poate fi acceptată.

Constantin Rinea: Intr-adevăr 
sînt practici care diminuează 
personalitatea comitetului U.T.C. 
șl-1 trec pe post de simplu exe
cutant. Uneori, însă, comitetul 
este lipsit de personalitate din 
vina noastră. Nu noi îl alegem? 
Și pe cine alegem ? Anul trecut 
a trebuit să schimbăm doi loc
țiitori de secretari, doi respon
sabili ai comisiei politico-ideo- 
logice, unul la comisia cultu
rală, pentru că nu făceau nimic. 
Pentru că i-am ales cum i-am 
ales. Vrem nu vrem, trebuie să 
recunoaștem că se fac și multe 
propuneri la întimplare — drept 
care ne trezim cu un comitet- 
fantomă...

Constantin Spiridon : Asta e. 
Cum să mai vorbești de auto- 
conducere cind 50 la sută dintre 
membrii comitetului nu știu 
cum să muncească dar, în ace
lași timp, îndrumă birourile ? 
Vă spun eu ce iese de aici : res
ponsabilul comisiei ideologice îi 
cere secretarului de clasă să 
Stabilească data informării poli
tice pînă șimbătâ ; in recreația 
cealaltă vine responsabilul cul
tural și îi aduce un număr de 
bilete să le difuzeze ; responsa
bilul sportiv îi cere într-o altă 
recreație un număr de băieți 
pentru nu știu ce activitate 
sportivă. Copleșit, secretarul se 
duce la diriginte să-4î 
întregul sac de sarcini, 
plînge că-i e greu să le 
și dirigintele îl „ajută",
biletele și le dă celor care 
obținut note mici la română, fi
xează tema informării, băieții 
care să meargă la sport. Secre
tarul răsuflă ușurat. Nu-i ab
surd să vorbești, in cazul aces
ta, de autoconducere ?

Georgeta Caraivan : Uneori 
dirigintele mai spune și așa : 
„acțiunea asta n-o faceți pentru 
că e trecută 
Sau, de ce 
place cînd 
credere că 
te realiza
nucleu restrîns al clasei ar tre-

deșerte 
se mai 
rezolve

Preia 
au

în planul meu", 
să nu spunem, nu ne 
dirigintele n-are in- 
o acțiune nu se poa- 
decît cu el. In acest

bui să funcționeze cel mai pu
țin practica : „unul spune, res
tul realizează".

Liliana Staicu : Ca secretară 
colaborez cu mulți profesori di- 
riginți care știu să-și ciștige bi
roul U.T.C. in munca educativă. 
Uneori, insă, pentru că răspund 
în fața direcțiunii de tot ce se 
întimplă in clasă iar biroul 
U.T.C. e inactiv, sînt nevoiți să 
facă ei totul. Uneori e necesar ; 
e bine ca secretarul U. T. C. să 
primească o lecție din partea 
dirigintelui, să vadă cum tre
buie organizată o acțiune. Dar 
dirigintele iși pierde adesea în
crederea și continuă să-i țină 
mereu „locul" secretarului. Nu 
e bine.

Georgeta Caraivan : Nu-i o- 
bligatoriu, desigur, ca un pro
fesor să participe neapărat la 
reuniuni, dar noi nu ne-am 
simțit rău niciodată cînd au fost 
prezenți, chiar cîte 10—12, pen
tru că niciodată nu ni s-a spus 
că elevii dansează nu știu cum, 
ori că sint imbrăcați nepotrivit. 
N-am avut senzația că ne su
praveghează, că au răspuns in
vitației noastre pentru a ne face 
observații. Asta nu mă împie
dică insă să susțin că avem 
mult mai multă nevoie de liber
tate de acțiune, că ne este ne
cesară încrederea profesorilor și 
că trebuie să ne putem descurca 
și singuri și in situații grele. 
Conducerea liceului nostru ne-a 
lăsat, de pildă, toată libertatea 
să concepem și să ne conducem 
cercurile. Nu spun că tovarășii 
profesori nu ne ajută, dimpotri
vă insă, e acțiunea noastră, a 
organizației. Și vă rog să mă 
credeți, cercurile au o activitate 
foarte interesantă.

Horia Birnaure : Deci, pînă la 
urmă tot de noi depinde dacă 
avem un prestigiu ciștigat in 
fața conducerii școlii. Nu-i pu
țin lucru ca directorul liceului 
să vină la tine, secretarul U.T.C. 
dar elev în clasa a XÎ-a, să-ți 
ceară —------ — - -*■
ficilă.
Erau 
clasă, 
șurile 
vilor. 
mai bine să 
ție cazul, să 
uteciștilor.

Constantin 
însă ! Avînd 
nu abuzăm de el. Știu că 
punctul de vedere al conducerii 
școlii am toată libertatea ca în 
organizația U.T.C. să desfășor 
activitatea dorită de elevi. în 
același timp, am un sentiment 
de siguranță cind mă consult, 
sau chiar numai dacă îl infor
mez pe tovarășul director asu
pra unei chestiuni care ne pre
ocupă.

Acestea sînt părerile secreta
rilor U.T.C.

Ce spun tovarășii profesori ? 
Le vom da cuvîntul într-un nu
măr viitor.

sfatul într-o problemă di- 
Mi s-a întimplat, recent, 
niște neajunsuri într-o 

conducerea putea lua ma
de rigoare Împotriva ele- 
Am hotărit împreună că e 

in discu- 
adunarea

luăm noi 
hotărască

Spiridon : Atenție 
girul încrederii, să 

din

reproducere din revista „Sci
entific American" — iunie 1966
o

nează și el chiar din titlu ac
tul crucial în istoria aviației da
torat savantului Henri Coandă, 
eveniment de la care se împli
nesc zilele acestea 60 de ani : 
„EL A ZBURAT ÎN 1910".

Din nou, 1970 : ia începutul 
lunii, savantului român Henri 
Coandă, consilier pentru pro
bleme de știință și tehnologie, 
cu rang de ministru, la Consi
liul de Stat al României i s-a 
decernat, la Paris, Marea meda
lie de aur „Vieilles tiges" pen
tru merite excepționale in do
meniul aeronauticii.

CAROL ROMAN

I
I
I
I
I

Condițiile în care orchestra 
Camerata a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" a prezen
tat primul concert al actualei 
stagiuni, dedicat inițial studen
ților Centrului Universitar Bucu
rești — intenție modificată 
nolens-volens din cauza lipsei 
afișului ori al cărui simulacru 
publicitar ? — pledau în defa
voarea izbutitei spectacolului. 
Formația de coarde ale cărei in
terpretări la Festivalul interna
țional de la Bayreuth din 1968 
au fost încununate cu pre
miul I și elogiile unor reputați 
critici, parcurge, cu fiecare nouă 
apariție pe podiumul concertis- 
tic. etapele unui evident pro
gres despre care sintem încli
nați să credem, cu toată apa
tia manifestată de critica de 
specialitate, că vor impune in 
cele din urmă cuvenitele con
semnări. Dacă in primii ani de 
existență predilecția ansamblu
lui părea că se îndreaptă nu
mai spre muzica preclasică, 
piese de Palestrina, Corelli, 
Bach, Vivaldi sau Haendel, fi
gurină în repertoriul său cu
rent, o dată cu stagiunea trecu
tă. posibilitățile repertoriale 
s-au lărgit și ne vom aminti 
întotdeauna ca de un succes de 
transpunerea. într-o armoniza
re orchestrală inedită, a Horei 
Staeatto de Grigoraș Dinicu. 
Citeva din secretele consacrării 
acestui ansamblu cameral care 
continuă să propage în ambian
ța sonoră a secolului XX — 
imbibată de electronică, de re
velațiile computerilor, de alea- 
torism și analiză matematică —

ecouri ale seninătății olimpice, 
ale încleștărilor dramatice cu 
accente profund umanitariste, 
reverberații ale perfecțiunii cla
sice și fîuctuațiiior romantice, 
contururi inspirate ale filigra- 
nurilor baroce, trebuie să 
căutăm în munca de zi cu 
a instrumentiștilor studenți, 
dăruirea cu care retrăiesc, 
acel laborator intim, cu formu
le greu de explicat, al studiului 
individual, cu satisfacția comu
niunii sufletești, cu tainele des
cifrării semnelor partiturii. Se
riozitatea cu care membrii

J»

le 
zi 
în 
în

Camerata"

Literatura noastră
peste hotare

(Urmare din pag. I)

>

cunoaștere a culturii noaste și, cu precădere, a literaturii 22 
noastre. <<

Cu o condiție : aceea ca literatura română (cei care râs- >> 
pund de des‘;ne'e e;) să manifeste o conștiință infinit mai 22 
activă a faptului că ea es-e o componentă, dar cea moi << 
bogată in valențele specifice, a întregului nostru complex a 
spiritual; câ, prin urmare, ea — literatura — trebuie să 22 
știe a se integra eficient, alături de pictură, de sculptură, de << 
muzică, de folclor, o dată cu știința și peisajul românesc SS 
marin și montan, în «xnp'exul de multiple inițiative al >2 
României independente, stimată ca atare pes*e hotore, în << 
Europa, si în celelalte continente, la O.N.U. și la 
U.N.E.S.C.O. 22

Cum ? Desprind cîteva idei schimbate la o dezbatere : <2
— prin prezența literaturii — a personalității ei de an- 

samblu, de sinteză — in cârri, în dicționare, in enciclopedii « 
unde România este fn-ore cum să nu fie !) tot mei b-ne și ?> 
mai frecvent reprezentată ;

— prin participarea vie, semnrficotivâ, o aerator'or no- % 
mâni, a Uniunii Scriitorilor, la congrese, la conferințe inter- (y 
naționale pe probleme o*e culturii, ale esteticii, o e arte 
cuvîntului ;

— prin acorduri, tot moi substanțiale, de schimburi, în 
speță de editări reciproc avantajoase, în modalități ana- 
loage, dacă nu similare ;

— prin lucrări de sinteză asupra literaturii române pro
iectată ea însăși într-un complex de factori definitorii, ex
presivi, ai civilizației și culturii, ai istoriei unui popor;

— prin expoziții ale cărții literare românești, însoțite de 
conferințe interesante 
valoroși, cu odevărat 
spus lumii ceva ;

— prin organizarea 
de literatură care — 
muzicii românești sub egida lui Enescu — să distingă cea 
mai bună tălmăcire, cea mai sugestivă editare peste hotare 
din creația literară românească, o dată cu premierea cele1 
mai bune tălmăciri și editări la noi din literatura țărilor 
participante.

Această manifestare internațională, de înalt și reiterat 
prestigiu, s-ar putea desfășura sub egida lui Eminesc.u, ge
niu! tutelar al cuvîntului românesc.

formației se prezintă în fața 
publicului Implică reciprocita
tea respectului pe care multe 
orchestre nu și-l cîștigă decit 
după ani îndelungați de activi
tate artistică.

Programul concertului, cu- 
prinzînd lucrări de Mozart, 
Haydn și Ceaikovski a per
mis confirmarea a două manie
re diferite de interpretare : sti
lul orchestral, haydinian, cu 
inflexiuni și modulații delicate 
căruia vioiciunea spiritului mo- 
zartian i-a adus puține modifi
cări a constituit liantul suitei 
de imagini sonore, redate în- 
tr-o versiune plastică și nuan
țată. Violoncelistul Dimitrie 
Râpeanu, solistul concertului 
în Re major de Josepf Haydn,

a cărui natură temperamentală 
înclină mai mult spre armonia 
încărcată de lirism a secvențe
lor de reverie poetică a oferit 
mal ales părții a doua, (adagio) 
a lucrării un limbaj instrumen
tal expresiv. Merită să fie re
marcat faptul că Dimitrie Râ
peanu a interpretat prima par
te, Alegro moderato, călăuzin- 
du-se după cadența lui Pablo 
Casals iar ultimele două părți 
după cadențele proprii, inspi
rate, al căror inedit a sporit, 
bineînțeles, interesul concer
tului. Serenada pentru orches
tră de coarde a lui P.I. Ceai- 
covski, lucrare cu caracter 
patetic, poate figura, eu cinste, 
în transpunerea orchestrală 
imprimată de instrumentiștii 
Cameratei în catalogul caselor 
de discuri sau în bandoteca 
radioului. Afirmînd aceasta 
știm că nu vom fi. poate, pe 
placul celor obișnuiți să găseas
că în mișcarea interpretativă 
studențească numai lacune re
gretabile ui tind voit faptul că 
marii interpreți ai 
nostru au trecut, de bine, 
rău și 
valoarea 
mondial 
balanța 
rești, „după ureche", ci cu cîn- 
tatul electronic al culturii mu
zicale privită 
xitatea ei de 
testări.

Animatorul 
sorul Dumitru 
instrumentiștii 
tept la cele mai mici fluctuații 
de acordaj, creind totodată an
samblului posibilitatea de a-și 
etala entuziasmul, impetuozi
tatea atît de proprie vîrstei j

secolului 
de 

prin „conservator", că 
orchestrelor, pe plan 

nu se mai măsoară cu 
improvizațiilor lăută-

în toată comple- 
forme și mani-

formației, profe- 
Pop, își conduce 

cu precizie, a-

GH. P. ANGELESCU

„ACADEMICA"
Ne-am ocupat adesea în sta

giunile trecute în paginile ziaru
lui de „Academica" — for
mația simfonică a studenților 
bucurețteni care sub conducerea 
matură a lui Alexandru Șumski 
ți-a însușit siguranța, ținuta ce 
i-au asigurat un rol deosebit în 
viața muzicală a Capitalei.

Acum, în primele luni ale nou
lui an universitar, după ce a ob
ținut remarcabile succese în cen
tre artistice de veche tradiție ale 
Franței ți R. F. a Germaniei, 
(Paris, Stuttgardi, Miinchen, Tu
bingen), ,„Academica" ne-a ofe
rit la Ateneul Român (bucurin- 
du-se de concursul pianistului 

Lilamandl. o 
simfonică fran-

francez Charles 
seară de muzică 
cezi.

Un concert pe_____ _  ...
rind piese semnate de Roussel, 
Jolivet, Ravel, Dukas, reprezintă 
indiscutabil un eveniment" deo
sebit pe care pot permite pu
ține formații.

In Simfonietta de Roussel ți tn 
unele momente ale poemului hri

o temă cuprm-

Paul Dukas „Ucenicul vrăjitor", 
în acompaniamentul Concertului 
pentru flaut de Jolivet, orchestra 
a avut suflu, tehnică de ansam
blu, valori stilistice impunătoare, 
capabile să captiveze, să emoțio
neze.

Ansamblul studențesc a cîțti- 
gat, de la ultimele sale apariții 
bucurețtene, în omogenitate ți în 
capacitatea de a urma indicații
le dirijorului.

Au existat însă pe parcursul 
simfonicului, (în special în acom
paniamentul Concertului lui Ra
vel ți în „Ucenicul vrăjitor'), de
calaje, uniformizări sonore ți 
uneori o lipsă de culoare care 
au „voalat" frumusețea unor ima
gini.

Tînărul flautist Pali Deneț a 
dovedit m Concertul lui Jolivet 
o căldură a sunetului ți o frazare 
cu totul deosebită iar Charles Li- 
lamond în Concertul lui Ravel o 
captivantă virtuozitate.

Există tentația fiecărei gene
rații de a exagera (și falsul 
semnal de alarmă îl trag în
deobște cititorii profesioniști, 
criticii) negativul stării poeziei 
la momentul dat. S-a vorbit 
astfel, de la Maiorescu încoace, 
uneori cu deosebită convingere, 
de „criza liricii", cind, in fond, 
așa cum a remarcat T. Vianu 
undeva, cu decenii în urmă, as
pectul e unul de inflație, fapt 
probat și de multe din aparițiile
— de fapt „disparițiile" — a- 
nului editorial ’70. Adevărul se 
ailă mai puțin în numărul în
grijorător sporit al acelora care 
„fac versuri", cit mai ales in 
procentul ridicat de volume de 
versuri lipsite de poezie. Vrem, 
anume, să spunem că fenome
nul inflației, efect al unei reale 
inteligențe poetice, nu este pen
tru aceasta mai puțin condam
nabil. Cu atit mai mult, in a- 
ceste condiții, se impune din 
partea criticii să opereze deli
mitarea vocației lirice de inte
ligența poetică și de grafoma- 
nie.

Rațiunea de a fi a poeziei — 
ca de altfel a fiecăruia dintre 
actele de manifestare artistică
— stă în posibilitatea sa nelimi
tată de a comunica, intr-un mod 
sui-generis. o stare de cunoaș
tere a universului uman. Este 
dreptul, prin urmare, al poetu
lui de a face din vers o poar
tă de acces la „misterul exis
tenței".

Acestea sînt, de bună seamă, 
simple deziderate. Cu textul in 
față vom încerca o „explicație" 
a cauzei care alimentează la 
nivelul masei de cititori falsa 
impresie de ansamblu a lipsei 
de autenticitate și de valoare a 
liricii noastre actuale, de unde 
și îndepărtarea vizibilă de car
tea de poezie. O mărturie eloc
ventă depun în acest sens ..fi
șele de bibliotecă" și rafturile 
înțesate din librării. Cui, în a- 
fară de autor, asemenea pan
seuri autobiografice — culese 
din, placheta „Bilete pentru 
imaginație", semnată de Nichi- 
f.or Mihula (Ed. Albatros) — îi 
pot trezi apetitul pentru lectură 

/și... declamație? „Mihuța. ilustre 
anonim. / Primește condolean- 
țele mele, / Pentru toate orele 
sugrumate sub vin / Și pentru 
tristețea proiectată-n tine / 
Ca-n două oglinzi paralele" (Po
pas lingă mine) ; „Adu-mi, 
crîșmare, dă ordin să vină / 
încă_ un butoi și încă-o sticlă 
plină / Să vină prostituatele ca 
să le arunc bani / Pentru dra
gostea împărțită gratuit la go
lani" (Poem pentru beție) ; „Eu 
voi muri probabil de febră tifoi
dă. / Pentru că mi-au plăcut 
lucrurile simple și clare / Pen
tru că am vrut să-mi fie femeia 
gravidă / Și să-nchiriez un oraș

MĂȘTILE

IOSIF SAVA

Simpozion literar-artistic

Io București, periodic, a unui Festival 
asa cum se pțocedează la Festivalul

ale scriitorilor români cu adevărat 
competenți, core cu adevărat au de

in uzină

MUZICIIDĂRUITĂ

— Un gincl de încheiere I 
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MARTA CUIBUȘ

DRESSLER despre;

In 1923, la Sibiu, poposea 
tînărul organist Franz Xaver 
Dressier. „Aveam impresia 
că sînt acasă", mărturisește 
interlocutorul. Exista aici un 
climat muzical, sau cum spu
nem noi, la Sibiu, acel „Mu- 
sikverein" și o tradiție îm- 
pămîntenită de secole. De 
altfel, în istoria muzicală a 
Sibiului numele lui M. Stol- 
mann, care a pornit pe jos 
spre Leipzig prin 1748—1749 
ca să-I cunoască și să-1 au
dieze pe Bach, face figură 
aparte.

— în orașul în care m-am 
format, am avut ca profesori 
pe virtuoșii Max Reger, Karl 
Straube, Arnold Schering. 
Unul dintre aceștia, organis- 
tul Karl Straube — o autori
tate în interpretarea muzicii 
lui Bach — a inaugu-

1916, 
orgă monumentală, 
recomandat să-ncerc. 
te ani mai tîrziu, 
aici într-un mediu al 
niei, printre români și 
mani ospitalieri, pe un 
mînt al muzicii.

— 46 de ani i-ați dedicat 
cimentării unor tradiții în 
viața muzicală a Sibiului fie 
prin înființarea unor socie
tăți corale în cadrul cărora 
ați format nume de prestigiu 
ca Helmut Plattner, Horst 
Gehann sau Andreas Porfety, 
fie prin preocupările constan
te în ce privește revalorifica
rea folclorului transilvan 
(„Suita ardelenească pentru 
tenor și orchestră de came
ră", oratorii și opere simfo
nice ca „Tripartita", „Simfo
nia Dorică", „Cantata peo-

la Sibiu, o
Mi-a 
Șap- 
eram 

priete- 
ger- 
pă-

în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul săr
bătoririi semicentenarului 
P.C.R., azi are loc. Ia ora 
15,30, la Uzinele „23 Au
gust", un simpozion literar- 
artistic, la care-și dau con
cursul : acad. Zaharia Stan- 
cu, poeții George Alboiu,

Cezar Baltag, Vlaicu Bîr- 
na, Ion Bănuță, Ana Blan- 
diana. Radu Boureanu, Gri- 
gore Hagiu, Ion Horea, Mi
hail Gavril, Ioanichie Oltea 
nu. Ștefan Popescu, Nico- 
lae Tăutu, și artistul po
porului George Calboreanu.

CU FRANZ XAVER

tru pace", „Cantata Huma
na"), piese pentru orgă. Ce 
satisfacții v-au prilejuit a- 
cești ani în care numele dv. 
a cîntărit greu pe afișele ță
rii noastre sau a unor țări ca 
Cehoslovacia, Ungaria, Re
publica Democrată Germa
nă, Austria, S. U. A., etc. în 
calitate de solist sau dirijor, 
sau ca membru al unor jurii 
internaționale ?

-— In primul rînd, acele 
satisfacții imediate pe care 
și le dorește orice muzician : 
audiența la public. Și tot în 
primul rînd, recunoașterea 
unanimă în România — pa
tria mea adoptivă —- a stră
daniilor, prețuirea de care se 
bucură artele pe acest pă- 
mînt, dați-mi voie să spun, 
al nostru.

Faptul că am fost de trei 
ori medaliat, că dețin Ordi
nul Meritul Cultural, clasa 
I, care poartă semnătura 
conducătorului statului, că 
mi s-a conferit un epitet de

demnitate : „maestru emerit", 
sînt tot atîtea răsplăți, sau 
cum le spuneți dumneavoas
tră, satisfacții, care obligă în 
schimb, mai bine-zis, care 
angajează. Și e o cinste să fii 
astfel angajat.

— Ce pregătiți acum ?
— „Soarele de aur" de 

Gheorghe Dumitrescu, „In 
memoriam" de Doru Po-

i
i

povici, „Pe lespedea eroilor", 1 
de Sergiu Sarchizov — lu- I 
crări sugestive prin titlurile 
lor și care se află deja pe I 
„masa de lucru" a corului ■ 
„Bach".

a interviului nostru ?
— Sînt fericit că la toate a 

concertele pe care le susțin I 
există un înalt procent de 
tinerețe. E ceea ce-mi 
pînă la amorțirea < 
pe clapele orgăi, sau pe ba
gheta de dirijor : tinerii să 
invadeze sălile de concerte. I

lingă zare". (Dorinți ciudate) ; 
„Altul in locul meu / Ți-ar fi 
cintat / Zîmbetul latent / Te-ar 
fi înjurat de Dumnezeu / Și 
ți-ar fi aruncat / Un compli
ment / Eu nu te cînt / Ci mai 
degrabă te chem la etaj / Ca să 
discutăm- despre sinucidere, / 
Arta asta care cere atita curaj". 
(Cîntec pentru o invitație ciu
dată) ; „Ții minte c-ăm vorbit 
despre viața asta / Cocotă tu
berculoasă și ordinară / Și des
pre puroiul care curge in valuri 
pe-afară“ (Amintire bolnavă) 
etc. între aceleași coperți o vi
ziune zeflemistă și macabră a 
vieții, în care se dezvoltă spiri
tul gregar, al pseudocreatorului, 
în fond o jalnică voință de a e- 
pata gustul jos cu deșeuri ; la
olaltă — regretul după aventuri 
amoroase săvîrșite în compania 
liceenelor, voluptatea bahică, 
misoginismul, epatarea primiti
vă alimentează versuri strecu
rate ilicit sub nobila pecete a 
„poeziei".

Tot sub pecetea „poeziei" 
trec și asemenea transcrieri 
lipsite de har, aici, dintr-o ce
lebră cantilenă bacoviană : 
„Verde crud uimiri cu miri / te 
aud și mă respiri / dor năstruș
nic și copil / de la nord și de la 
sud / spaimă verde, verde crud...

Și, in fine, aceste ilustrative 
siluiri de cuvinte, sub al căror 
semn valoric se află o serie în
treagă de „debuturi" premature 
sau tardive : „Lele, lele / albă 
lele / Lele, lele nu fi lele / Do
rul dor și / bună bună / Lună, 
lună/ și dor dorul / Nu fi lele / 
lele, lele / Albă lele..." (Cîntec, 
din „Cintecele" lui Mihai Teclu, 
Ed. Eminescu) : „Unii, cuțit fac 
din cuvînt. / Cu-o vorbă-n cer 
alții te suie, / Unii, te pironesc 
în cuie, / De-i plingi, că printre 
oameni sînt" (Oameni și oameni 
din „Aici, pe ramul meu" de 
Veronica Obogeanu, Ed. Emi
nescu) ș.a.m.d.

Oficiind in fața studenților 
despre „estetica poeziei", cu pu
țină vreme înainte de trecerea 
sa la masa umbrelor, criticul 
Vladimir Streinu arăta că „Poe
ții sint niște sfinți bîlbîiți, care, 
vrind să spună un cuvînt il nu
mesc pe cel de-alături și in a- 
ceastă bîlbiială sacră stă tot ta
lentul lor". In „cazurile" citate
— sumară antologie de măști 
ale antipoeziei — nu este. insă, 
vorba decit de un act de mime
tism gratuit, confundat — de 
spiritele lipsite de receptivitate
— cu „nota personală". „Goi", 
asemenea „poeți" nu sint nici 
măcar „împărați" darmite 
„sfinți". „Bîlbîiala" de care vor
bea criticul este, desigur, acea 
naivitate spontană căreia o ade
vărată conștiință poetică ii dă 
funcțiunea de a comunica un a- 
devăr grav, tulburător. In cazu
rile citate mai sus, și ca ele 
încă multe altele, este vorba de 
verificarea impudică a unei ire- 
presibile voințe de epatare. Re
sortul intim al acestor creații 
este un simplu mecanism com
pensatoriu, neajutat însă de nici 
o idee superioară și adevărată 
care să merite a fi cunoscută in 
acest chip „editorial". Mulțimea 
exemplelor de acest fel creează, 
în mod justificat, nemulțumirea 
față de poezie.

VICTOR BIBICTOIU
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VIZITA PREȘEDINTELUI Cu prilejul împlinirii
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MAROC X virstei de 75 de ani

(Urmare din pag. I) 
re. bronzul sculptat cu lemnul 
de cedru și acaju, ornamente
le in ghips acoperite cu foițe 
de 
ciu aflat în faza de fini
sare 
stilului arhitectonic 
și, totodată, 
artei islamice, la care și-au a- 
dus contribuția de talent și 
măiestrie cei mai mari meș
teri și artizani din întreaga 
țară — din Fez, Marrakech, 
Mekines. Sale.

La invitația gazdelor, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, pătrunde 
în interiorul edificiului, un
de admiră armonia cte cu
lori și nuanțe a mozaicu
rilor, compuse din milioane 
de pietricele cioplite și apli
cate manual, simetria perfeo 
tă a construcției, splendida 
cupolă din lemn de acaju au
rit, prin vitraliile căreia pă
trunde o lumină sobră și dis
cretă, precum și sculpturile 
filigranate în lemn de cedru 
și în marmură albă. Vizita o- 
feră oaspeților români prile
jul de a cunoaște arta maro
cană îmbogățită de-a lungul 
unei istorii milenare..

La încheierea vizitei, minis
trul Fassi, care a fost in repe
tate rînduri în România, 
noscînd străvechea artă și 
clorul poporului nostru, 
exprimă bucuria de a fi 
ghidul distinsului oaspete 
mân.

Părăsind mausoleul Moha
mmed al V-lea. președintele 
Nicolae Ceaușescu îl felicită 
pe arhitect și adresează gaz
delor o caldă apreciere pentru 
efortul menit să continue ve
chile tradiții artistice ale ță
rii, să dureze noi capodopere 
demne de trecutul și prezentul 
poporului marocan.

Convoiul oficial străbate din 
nou străzile împodobite festiv 
ale capitalei marocane. Pe fa
țadele unor edificii, pe arca
dele și zidurile cărămizi; ale 
incintei vechii cetăți se pot 
vedea portretele 
de stat, simbol 
aici al prieteniei 
două țări.

în acordurile 
orchestre folclorice, 
cui unei mulțimi care îl acla
mă îndelung, președintele 
Nicolae Ceaușescu coboară din 
mașina prezidențială, pătrun- 
zind. împreună cu persoanele 
oficiale române și marocane 
care îl însoțesc, sub bolta cu 
bastioane și creneluri a edifi
ciului „Kasba ouidaya" — fos
ta garnizoană întemeiată de

aur, acest 'nou edifi-

reprezintă chintesența 
marocan 

o capodoperă a

cu- 
fol- 

îȘi 
aici 
ro-

celor doi șefi 
omniprezent 

leagă celece

vii ale unei 
în mijlo-

Primirea grandioasa a
președintelui Nicolae Ceaușescu

RABAT 8 — Trimișii spe
ciali Agerpres, Adrian Ionescu 
și Constantin Benga, transmit: 
Prima vizită a șefului statului 
român pe continentul african, 
eveniment semnificativ pentru 
politica de colaborare și coo
perare cu toate țările lumii pe 
care o promovează țara noas
tră, se bucură aici, la Rabat, 
de o caldă apreciere, relevată 
pe larg de presa marocană.

Consacrînd în prima sa pa
gină un amplu reportaj sosirii 
și primei zile a vizitei la Rabat 
a șefului statului român, zia
rul „LA DEPECHE" mențio
nează, sub titlul „Rabatul a 
rezervat o primire grandioasă 
președintelui Ceaușescu", că o 
mulțime imensă a ieșit în 
întâmpinarea „ilustrului oas
pete, care se distinge printr-o 
atitudine curajoasă și clarvă
zătoare față de actualele pro
bleme internaționale". Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
subliniază cotidianul, „a stră
bătut orașul în ovațiile popu
lației, care l-a salutat cu acla
mații și călduroase urări de 
bun sosit". Relatarea amplă a 
vizitei este însoțită de o foto
grafie care îi înfățișează pe cei 
doi șefi de stat răspunzînd en
tuziasmului popular. Subli
niind importanța deosebită a 
vizitei pentru „relațiile bilate
rale și în contextul lumii ara
be", „La Depeche" scrie că 
„strîngerea călduroasă de mînă 
dintre cei doi șefi de stat, la 
coborîrea din avion a oaspe
telui român, simbolizează ela
nul nou care va fi dat relații
lor prietenești dintre cele două 
țări, cu prilejul vizitei".

Sub titlul — „Hassan II: 
„Cele două popoare ale noas
tre sînt și rămîn ferm atașate 
idealurilor de pace, securitate 
și echitate", cotidianul publică 
pe prima pagină discursurile 
integrale rostite de cei doi șefi 
de stat în cursul dineului ofe
rit de suveranul marocan în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al României.

De asemenea, „La Dâ- 
pftehe" inserează, cu prilejul 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un editorial consa
crat României, în care se spu-

Republicane, printre altele :
Socialistă România are în con
certul națiunilor un loc deose
bit de important. Evoluția a- 
cestei țări s-a desfășurat după 
însăși logica istoriei sale. A 
existat, întotdeauna, la acest 
popor o mare fermitate în a- 
părarea libertății sale. Româ
nia Socialistă consideră că re
lațiile sale cu alte state nu pot 
fi durabile și solide decît dacă 
sint. întemeiate pe respectul 
mutual și completa egalitate 
în drepturi. Putem spune, deci, 
că se văd profilîndu-se sensu
rile aidînci ale întîlnirii dintre 
cei doi șefi -de stat și, prin 
intermediul lor, ale relațiilor 
dintre popoarele marocan și 
roimân.

Desigur, arată ziarul maro
can, sistemele noastre politice, 
economice și sociale sint deo
sebite, dar avem obiective pe 
oare noi ni le asumăm în co
mun și care sînt relatate amplu 
în discursurile rostite luni de 
șefii celor două state.

Relațiile și colaborarea 
noastră trebuie să tindă — și 
ele tind în mod efectiv — spre 
consolidarea păcii în lume, 
care nu va fi reală decît în 
momentul în care dreptatea va 
fi acceptată ca un postulat".

Făcîndu-se ecoul stimei deo
sebite de care se bucură șeful 
statului român în rîndul opi
niei publice marocane, „La 
Depeche11 inserează, de ase
menea, un articol consacrat 
personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, „omul care 
conduce astăzi destinele Ro
mâniei și se bucură de deo
sebită reputație 
internațională", 
principalele date 
ale președintelui 
Ceaușescu, „care a trecut încă 
din fragedă tinerețe prin 
școala muncii și a activității 
politice în condiții grele", zia
rul subliniază că, „încă de la 
vîrsta de 15 ani, el s-a re
marcat prin participarea sa 
la greve șl manifestații. El 
a cunoscut în numeroase rîn
duri închisoarea și opresiunea 
fascismului, împotriva căruia 
nu a încetat să lupte pînă la 
victoria finală". In continua-

pe scena 
Prezentând 
biografice 

Nicolae

Vizitând
sultanul Yakoub el Mansour, 
la sfîr.șitul secolului al XII-lea. 
La intrarea în edificiu, șeful 
statului român este întâmpi
nat de Ben Brahim Ahmed, 
președinte al Federației arti
zanilor marocani, care desfă
șoară în fața înaltului oaspe
te u,n splendid covor, țesut 
manual. Este un dar pe care 
reputații meșteri marocani 
oferă președintelui român, 
semn de caldă prietenie 
înaltă prețuire.

Aici, în incinta vechiului 
dificiu sînt adăpostite nume
roase ateliere de artă tradițio
nală. in care artizanii lucrea
ză sub privirile vizitatorilor. 
Un bătrîn meșteșugar, în vîr- 
stă de 72 de ani, Rahal El Ah
med, artist în pictura pe sti
clă, și tânărul Fadin Moha
mmed Ben Ahmed Ben Mi- 
loudi. artizan al obiectelor din 
aramă bătută, își părăsesc 
pentru cîteva clipe atelierele 
lor, ținind să dăruiască șefu
lui statului român cele mai 
izbutite creații ale lor: o o- 
glindă cu rama pictată și o 
grațioasă pasăre de metal, 
simbol străvechi al prieteniei 
și păcii. „Sînt daruri modeste, 
excelență, dar ele pornesc din 
adîncul inimii noastre" — ros
tește bătrînul Rahal El Ah
med, cu o plecăciune tradițio
nală.

Este vizitat în continuare 
Muzeul de artă populară „Ou- 
daya“, unde sint 
tume aparținînd 
triburi din care 
poporul marocan. 
Nicolae Ceaușescu 
tezia țesătorilor populari și re
marcă unele asemănări de 
motive folclorice cu cele din 
țara noastră. Oaspeții români 
trec apoi pe aleile grădinii 
„Oudăya" și fac un scurt po
pas într-o cafenea tradițională 
în aer liber, prin arcadele că
reia se pot admira Valea Ue- 
rhilui bu regteg, orașul Sală și 
panorama oceanului Atlantic.

ION MĂRGINEAN!!
PAUL DIACONESCU 
ADRIAN IONESCU

îl 
în 
Și

e-

expuse cos- 
diferitelor 

s-a format 
Președintele 
admiră fan-

a tovarășei Dolores Ibarruri
TOVARĂȘEI DOLORES IBARRURI 

Președintele Partidului Comunist din Spania

Stimată tovarășe Dolores,

re, este prezentată pe larg ac
tivitatea sa politică din ulti
mii 25 de ani. Ziarul relevă 
că, în această perioadă. 
„Nicolae Ceaușescu nu a în
cetat de a fi în centrul a tot 
ceea ce a realizat important 
România. Eforturile și sacri
ficiile sale au fost apreciate 
la înalta lor valoare prin în
crederea unanimă 
acordată de către 
mân".

„De cîțiva ani, 
a devenit un loc important al 
diplomației și politicii inter
naționale ; acest fapt s-a pe
trecut de cind președintele 
Ceaușescu a devenit conducă
torul României. Ne exprimăm 
omagiul nostru față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
care a condus țara sa pe a- 
ceastă cale".

La rîndul 
limbă arabă 
publică sub 
pe înaltul

ce i-a fost 
poporul ro-

Bucureștiul

său, ziarul de 
„GIARIDAUK" 
titlul „Salutăm 

oaspete român" 
— fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a rege
lui Hassan, precum și o largă 
relatare despre prima zi a vi
zitei.

Articolul de fond al ziaru
lui este dedicat acestui 
niment. 
ziarul, vizita șefului 
român prieten se va răsfrîn- 
ge, asupra dezvoltării relații
lor dintre cele două 
dorință pe care au exprimat-o 
șefii celor două state. Ea va 
deschide noi domenii de co
laborare în folosul celor două 
țări, contribuind la apropie
rea între popoare, la crește
rea colaborării și cunoașterii 
între state cu orînduiri so
ciale diferite. Aceasta repre
zentând astăzi o cale impor
tantă de consolidare a păcii". 
Subliniind primirea căldu
roasă de care s-a bucurat 
președintele Nicolae Ceaușescu 
încă de la sosirea sa pe aero
portul Rabat - Sale, ziarul 
scrie: „înaltul oaspete va a- 
vea posibilitatea să cunoască 
dorința noastră sinceră de 
colaborare, care se poate con
stata și din primirea grandi
oasă pe care i-a făcut-o po
porul marocan". în continua-

eve- 
scrie„Fără îndoială, 

statului

țări

re, „Giaridauk", remarcă : 
„Vizita președintelui Româ
niei va permite poporului 
marocan să cunoască îndea
proape o țară și un popor 
prieten".

Ziarul „Al-Alam“ relevă că, 
în toastul său, președintele 
României a arătat că țara sa 
luptă împotriva imperialismu
lui, sprijinind lupta popoarelor 
afro-asiatice pentru libertate. 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
vorbind de problema Orientu
lui Apropiat, că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, precum și re
zoluția Adunării ~ 
noiembrie 1970, 
bază rezonabilă 
varea situației 
regiune a lumii. El a spriji
nit ideea rezolvării problemei 
populației palestiniene si 
dreptul ei la autodetermina
re, inclusiv crearea unui stat 
național 
dintele 
sprijinul 
țara sa

Generale din 
constituie o 
pentru rezol- 
din această

independent. Preșe- 
Rpmâniei a subliniat 

pe care îl acordă 
poporului vietnamez, 

precum și importanța 
rinței europene pentru 
ritate".

Sub titlul „Rabatul a
vat președintelui României o 
primire entuziastă11, cotidia
nul „AL ANBA“ remarcă, 
printre altele, că „Numeroșii 
locuitori veniți să întîmpine 
pe distinsul oaspete, pe tot 
traseul parcurs de coloana 
oficială, l-au salutat cu deo
sebită căldură, aplaudînd și 
aclamînd cu mult entuziasm", 

în articolul de fond al ace
luiași ziar, se subliniază : ,,A- 
ceastă vizită va duce la dez
voltarea legăturilor noastre 
în toate domeniile. înaltul 
oaspete este președintele unei 
țări care a dovedit prin pla
nurile și realizările ei cum 
poate un stat tînăr să ajungă 
la prosperitate și înflorire 
prin munca poporului său, 
care a dat lumii un exemplu 
de abnegație și măreție.

Folosim această ocazie, 
scrie ziarul, pentru a exprima 
președintelui României, în 
numele poporului marocan, 
cele mai calde salutări și sen
timente de prietenie". '

ÎNTÎLNIRI
ROMÂNO-MAROCANE

în cursul dimineții de marți, a 
a avut loc la președinția guver
nului marooan o întrevedere în
tre primul ministru Ahmed La- 
raki și Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. în 
cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme ale 
colaborării bilaterale, posibilită
țile de dezvoltare a cooperării 
diverse planuri între România 
Maroc.

pe 
Și

de plăcut să vă adresez calde felicitări

confe- 
secu-

rezer-

cu și Youssef bel Abbes au dis
cutat despre diferite aspecte ale 
raporturilor româno-marocane și 
ale promovării lor, precum și u- 
nele probleme ale vieții interna
ționale.

de 
de 

și 
în-

îmi este deosebit 
ți urări de sănătate cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din Republica 
cum și al meu personal.

Partidul nostru, poporul român 
sentimente de profundă stimă și 
înflăcărată, de luptător și tribun revoluționar, de slujire cu 
devotament nețărmurit a clasei muncitoare, a poporului 
spaniol, a cauzei socialismului și păcii. întreaga dv. activi
tate este indisolubil legată de crearea Partidului Comunist 
din Spania, de momentele hotărîtoare ale luptei eroice a 
comuniștilor spanioli împotriva reacțiunii și fascismului, 
pentru libertate socială și națională, democrație, progres și 
independență, pentru realizarea unității de acțiune a tutu
ror forțelor democratice, progresiste și patriotice.

Acordăm o înaltă prețuire activității neobosite desfășu
rate de Partidul Comunist din Spania, de Comitetul său 
Central, de dumneavoastră, tovarășe Dolores Ibarruri — mi
litant de frunte al mișcării comuniste și jjiuncitorești inter
naționale — în lupta împotriva imperialismului și a poli
ticii sale de asuprire, dictat și agresiune, pentru apărarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru 
dezvoltarea relațiilor între partidele comuniste pe baza 
marxism-leninismului și internaționalismului - proletar, ega
lității și autonomiei partidelor, stimei și respectului reciproc, 
pentru restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Pentru comuniștii și oamenii muncii din România consti
tuie un motiv de reală satisfacție relațiile tradiționale, de 
caldă solidaritate internaționalistă. statornicite între parti
dele noastre. Sintem profund convinși că legăturile frățești 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Spania se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor ro
mân și spaniol, al cauzei socialismului și păcii.

Vă dorim, stimată tovarășe Dolores, viață .îndelungată, 
putere de muncă și noi succese în nobila dv. activitate dedi
cată apărării intereselor fundamentale ale poporului Spaniei, 
cauzei progresului, libertății, independenței, democrației, 
păcii și socialismului în lume.

Socialistă România, pre-

cunosc și urmăresc cu 
afecțiune activitatea dv.

Primire la 
CaOa al PaCaPa

Marți, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a 
primit delegația Uniunii Germa
ne a Păcii din Republica Fede
rală a Germaniei, formată din 
Lorenz Knorr, Amo Behrisch, 
membri ai Prezidiului Uniunii 
Germane a Păcii, și Heint Drei- 
brodt, secretar al Prezidiului, 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

La primire au participat to
varășii : Mihai Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, și Mihail Levente, secre
tar al Consiliului, precum și A- 
dalbert Millitz, secretar al Con
siliului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Germană.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Conferirea Ordinului
„Steaua Republicii Socialiste

România “ clasa I
Prin decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socialis
te România a fost conferit or
dinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I to

varășei Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Spania, cu prilejul împli
nirii virstei de 75 de ani.

(Agerpres)

SPORT • SPORT
HOCHEI Turneul
armatelor prietene

LOCUITORII COMUNEI SAS- 
CHIZ, județul Mureș, întruniți 
in adunare festivă pentru săr
bătorirea împlinirii a 430 de ani 
de existență documentară a 
școlii, au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prin care 
își exprimă profunda lor recu
noștință și dragoste față de con
ducerea partidului și statului 
nostru pentru grija părintească 
pe care o poartă slujitorilor 
școlii românești și tuturor co
piilor fără deosebire de națio
nalitate din patria noastră.

în comuna Schitu Duca, ju
dețul Iași, a avut loc o emoțio
nantă adunare consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la în
ființarea școlii de 10 ani din lo
calitate. Cu acest prilej, cadrele 
didactice, foști absolvenți ai 
școlii, precum și actualii elevi 
au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Marți seara, s-a înapoiat 
in Capitală, venind de la 
Paris, delegația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de 
Mircea Angelescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care a 
participat la lucrările Con
gresului Mișcării Tineretului 
Comunist din Franța.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni. membrii delegației 
au fost întâmpinați de Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai U.T.C.

mausoleul Mohammed al V-lea.

...Doar una dintre nenumăratele anchete
' \

și documentare apărute in

★
în aceeași zi, a avut loc 

convorbire între miniștrii de 
terne ai Marocului și României.
Cu acest prilej, Corneliu Mănes-

o
ex-

★
Vicepreședintele Consiliului 

Miniștri, Ion Pățan, însoțit 
ministrul industriei miniere 
geologiei, Bujor Almășan, s-a
tîlnit marți după-amiază cu mi
nistrul comerțului, industriei, mi
nelor și marinei comerciale, Mo
hamed Jaidi. Cu acest prilej, au 
fost discutate modalitățile de lăr
gire și diversificare a relațiilor 
și cooperării economice și teh
nice.

Foarte puțini spectatori asea
ră la Patinoarul acoperit „23 Au
gust". Cei absenți au încă ce re
greta. Partida vedetă, dintre e- 
chipele Dukla și Steaua 
una dintre acele care se 
greu. După o repriză în 
formația bucureșteană a atacat și 
a ratat copilărește, culminînd cu 
minutul 6 în care au fost irosite 
3 ocazii consecutive, a urmat re
priza a doua, de-a dreptul infer
nală. Steaua a jucat peste aștep
tări și efortul s-a concretizat în 
minutul 30, cînd pucul, purtat 
pe ruta Varga — Pană — Cala- 
mar, se oprește în poarta ceho
slovacilor. Două minute mai târ
ziu, aceștia egalează. La un șut 
fără perspectivă Sgnîcă deviază 
pucul pe lîngă Crișan (excelent

a fost 
uită 
care
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pro-

care 
sco-

pe tot parcursul partidei) în 
pria poartă și 1—1.

Urmează repriza a 3-a în 
formația cehoslovacă ridică 
rul la 2—1 prin Mechz cu un
șut prin surprindere. în conti
nuare Steaua forțează cu ultime
le resurse dar lipsa de experien
ță și uneori neșansa face ca în
tâlnirea să se încheie cu scorul 
de 2—1.

în deschidere s-a desfășurat 
partida dintre selecționata mili
tară a U.R.S.S. și T.S.K.A. Sofia. 
Superioară din toate punctele de 
vedere, echipa sovietică, la capă
tul unei adevărate 
a cîștigat întâlnirea 
17—0 (5—0, 8—0,

CORNEL

demonstrații, 
cu scorul de 
4—0).
IONESCU

CONFLICT ÎNTRE LUPESCU 
Șl MARIN BĂRBULESCU!

Luni, la ora prînzului, l-am 
sunat la telefon pe Lupescu. 
Printre altele mi-a spus : ..Du
minică am fost la nunta lui 
Răducanu. A fost foarte fru
mos. Au venit și Dinu — 
n.n. dinamovistul — și Dumi- 
trache și Pavlovici“. „Spune 
ceva despre conflictul izbuc
nit între tine și antrenorul 
Marin Bărbulescu“. „Am în- 
tîrziat o jumătate de oră de 
la ședința tehnică premergă
toare jocului cu F.C. Argeș. 
Eram foarte obosit după de
plasarea de la Amsterdam și 
coechipierilor le-a fost milă 
să-mi alunge somnul. Antre
norul a interpretat asta ca un 
semn al indisciplinei.

O DEMBROVSCHI ÎL „RE
CALIFICA" PE ANTO

NESCU I
Iată, Otto Dembrovschi a 

dat la o parte perdeaua a- 
nonimatului care-1 învăluise. 
Duminică, la o ciocnire „cap 
în cap“, el l-a accidentat grav 
pe portarul constănțenilor, 
Ștefănescu, al cărui loc în 
poartă a fost luat de Anto
nescu. Fundașul oaspeților a 
apărat excelent, fiind aplau
dat cu căldură și sportivitate 
de publicul arădean. Observa
torul federal, Bujor Pătru- 
tescu, ne spunea luni că, Ia 
sfîrșitul meciului. Robert

Oricît am fi noi de juventiști, și oricît ne-am 
bucura de promovarea juventiștiior în echipa 
mare, nu se poate să nu ni se stringă inima 
cind unul de-al nostru, in Ioc să facă față face 
fețe-fețe. Nu mai departe decit duminică am 
simțit un junghi cind crainicul Secoșan ne-a 
anunțat prin unde că foarte tinărul Mustafa a 
fost singurul fotbalist de pe terenul din Arad 
care a putut îngenunchia pe portarul de cir
cumstanță cu numele Antonescu. Vă amintiți, 
probabil, cum, la trei minute după ce antreno
rul Cosmoc efectuase a doua schimbare, porta
rul Ștefănescu de la Farul a suferit un acci
dent care l-a trimis direct în spital. Atunci, în 
poarta constănțeană a intrat un tînăr — Anto
nescu — omul care, prin intervenții curajoase 
și miraculoase, prin plonjoane incredibile și 
intercepții inteligente, a stăvilit cu succes tirul 
dezlănțuit al artileriei arădane. A venit însă 
minutul 73 cind Antonescu n-a putut sta și în 
calea șutului trimis de propriul său coleg - 
juventistul Mustafa, aflat la a patra sau la a 
cincea apariție în echipă iu Tufan. A fost, 
cred, momentul cel mai interesant și mai dra-

liu de rangul I și tot la egalitate de puncte cu 
cei de pe locul prim. („U“ Cluj : 22 puncte,
golaveraj plus 16; Petrolul : 22 puncte, golave
raj plus 14). Miercuri, în penultima etapă, pe
troliștii vor juca la C.F.R. Cluj (o echipă care 
probabil s-a supărat că am etichetat-o drept 
neserioasă și imediat a bătut în deplasare pe 
Steagul roșu !); duminică, în ultima etapă, vor 
juca acasă, la Ploiești, cu F.C. Argeș.

Dacă privim și programul studenților clu
jeni (la Dinamo, în București ; apoi acasă, la 
Cluj, cu Progresul) se poate bănui că puștanii 
din Ploiești au toate șansele să fie campioni 
de iarnă la tineret. „U“, însă, este în stare să 
învingă pe Dinamo chiar și în Capitală — 
ceea ce a mai reușit și altădată. Oricum, este 
interesant și palpitant acest duel între foarte 
talentații studenți din Cluj și foarte 
lor parteneri din Ploiești.

Astăzi vom vedea cu ochii noștri 
tul derbi juventist dintre Dinamo și 
deocamdată, să ne manifestăm insă nedumerirea 
pentru faptul că sancționarea primei echipe a 

___ , ____ , „Steagului roșu" a însemnat, implicit, și sanc- 
matic al etapei a 13-a. Moment care sper să ționarea formației de tineret (?!) De ce 7 —

MERIDIAN Cosmoc a rămas pe gînduri. 
Nu știa pe cine să folosească 
azi în poartă : pe Popa — 
rezerva lui Ștefănescu — sau 
pe... Antonescu !

talentații

excelen- 
„U“. Dar

nu-1 demoralizeze, ci, dimpotrivă, să-1 mobili
zeze pe talentatul juventist Mustafa.

In rest, duminică am notat alte promovări de 
bun augur : tot la Farul, Kalo II — fratele cu
noscutei extreme din Constanța ; la Universi
tatea Cluj, Stîncel (notat cu 8 și autor al unei 
frumoase devieri „lift", soldată cu gol) ; ca să 
nu mai vorbim de tinereii deja titularizați la 
Craiova (Boșoteanu și Donose) ; ca să nu mai 
vorbim că nimeni dintre cei care mergem la 
fotbal nu prea știam în urmă cu doi ani de 
Gruber, Crîngașu, Petruț, Dincuță sau Moraru 
— cei care cocoțară, acum, Petrolul intr-un 
fotoliu de rangul I al categoriei A.

Și fiindcă aduserăm vorba de petroliști, să 
spunem că duminica trecută cadeții din Ploiești 
au cîștigat spectaculos derbiul juventist, învin- 
gînd pe steliști chiar în fieful acestora cu 4—2, 
deși la pauză erau conduși. Rețineți, vă rog, și 
numele cîtorva juventiști de-ai Petrolului : 
Plopeanu, Vișan, Gibea, Mierluț, Unchiașu. 
Cozarec, Spiridon, Goia. Demeter. Rețineți că 
nu se știe ce isprăvi vor mai face. Deocamdată, 
sînt și ei, în clasamentul lor, tot intr-un foto-

întrebăm noi. S-a spus, ori s-a dovedit (nu mai 
țin bine minte), că în timpul meciului Steagul 
roșu — Rapid cineva a aruncat cu o sticlă sau 
așa ceva pe teren. Foarte rău ! Drept pentru 
care, terenul principal din Brașov a fost sus
pendat o etapă pentru echipa I. Foarte bine ! 
Fapta nu s-a petrecut, deci, în timpul partidei 
de tineret. Atunci de ce și aceasta a jucat in
tr-un oraș neutru (la Pitești), fiind astfel lip
sită de avantajul terenului propriu și obligată 
să cheltuiască niște sume frumușele cu depla
sarea ? Chiar dacă sancțiunea viza stadionul 
cej mare din Brașov, juventiștii puteau foarte 
bine să evolueze pe alt stadion, dar tot sub 
poalele Tâmpei. Mă rog. acum etapa a trecut, 
stegarii au încasat-o Ia Pitești de la cea mai 
slabă echipă juventistă. conturile sint înche
iate. Ar fi însă cazul ca Federația să nu repete 
o asemenea figură și în alte eventuale ocazii. 
Ar fi cazul, dar nu prea cred că Federația va 
apleca urechea la ceea ce spune presa despre 
juventiști. Cel puțin așa ne-a obișnuit în ulti
ma vreme.

G. MITROI

• ASEARĂ în sala sporturilor 
de la Floreasca în cel de-al doi
lea joc selecționata feminină de 
handbal a țării noastre a învins 
cu scorul de 13—9 (6—2) echipa 
R. F. a Germaniei. Soos (3) și 
respectiv Reitveisner (4) au în
scris cele mai multe puncte.

• ASTĂZI ÎN CADRUL E- 
MISIUNII „Sport și Muzică" 
stațiile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la toate în
tâlnirile programate în Capitală 
și în provincie. Transmisia va în
cepe în jurul orei 13,50 pe pro
gramul I.

• 55 000 DE SPECTATORI 
au urmărit aseară la Lisabona 
meciul internațional de fotbal, 
în care echipa portugheză Ben
fica a învins cu scorul de 3—2 
(2—0) o selecționată a Europei. 
Punctele au fost înscrise de Eu
sebio, Simoes, Jorge, respectiv 
Seeler și Garate. Selecționata eu
ropeană a apărut în următoarea 
formație : Iribar, Suarez, Gallego, 
Gemmel, Pirri (Hunt), Moore, 
Crujff, Seeler, Hurst (Garate), 
Osgood, Djaici.

• ÎN CADRUL unui acord 
încheiat între federația interna
țională de tenis și organizația 
profesionistă „World champion
ships tennis" cei 32 de jucători 
profesioniști vor putea evolua în 
marile concursuri programate a- 
nul viitor la Roland Garros 
(Franța); Forest Hills (S.U.A.) și 
Wimbledon (Anglia).

• PESTE 50 000 de specta
tori au urmărit ieri la Florența 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele Italiei și Irlandei 
contând pentru campionatul eu
ropean. Fotbaliștii italieni au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0 
(2—0) prin punctele marcate de 
Bonisegna, Sisti și Prati.

(Agerpres)

MECIUL VĂZUT DE LA 
BALCON

Gornea își continuă acțiu
nea de șantaj, refuzînd să a- 
pere buturile U.T.A.-ei mani
festând unele pretenții 
față de club. Știți de un
de a urmărit Gornea jocul 
U.T.A.—Farul ? De la balconul 
blocului, situat în imediata 
vecinătate a stadionului. Fără 
comentarii...

A FOST SAU NU, 11 M?
La Craiova, arbitrul Pe

tre Sotir a greșit grav, acor- 
dînd lovitură de la 11 m., la 
o fază în care Stoenescu nu 
l-a faultat pe Donose. Obți
nută ca urmare a transformă
rii acestei fictive lovituri de 
pedeapsă, victoria oltenilor 
este totuși, meritată". Am 
notat aici părerea antrenoru
lui federal c. Ardeleanu, ob
servator la partida Univ. Cra
iova—Dinamo.

ADAMACHE — LA SYDNEY 
COMAN — LA BRAȘOV

VALENTIN STANESCU : 
„Puteam ciștiga cu 4—0, dacă 
Niki Dumitriu ar fi jucat se
rios. Dar după ce a driblat de 
trei ori portarul a plecat cu 
mingea spre... poarta noastră. 
Faza în urma căreia clujenii 
au obținut 11 m a plecat de 
la Niki care a vrut să-i trea
că mingea printre picioare 
lui Cojocaru. Noroc cu Soos. 
A trimis mingea la 4 stânjeni 
de poarta lui Adamache“.

Apropo de Adamache : el a 
primit o ofertă tocmai din în
depărtata Australie, de la o 
echipă din Sidney ! Goal-kee- 
perul Steagului roșu a făcut 
(vă amintiți ?) partide senzațio
nale în poarta reprezentanti- 
vei olimpice iarna trecută, în 
turneul întreprins la antipozi.

Conducătorii clubului de la 
poalele Tîmpei s-au și gîndit 
pe cine să aducă în locul lui 
Adamache. Pe Narcis Comaii, 
actualmente la Dunărea Giur
giu...

DUMITRU VIȘAN



ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U.

REZOLUȚIILE ÎNTREVEDERILE EJ □
ROMÂNIEI ADOPTATE La încheierea vizitei cancelarului

ÎN UNANIMITATE
.4*

Brandt in R.P. Polonă
Cornel Burtică primit

LA CAIRO Comunicat de premierul Belgiei
Adunarea Generală a Organi

zației Națiunilor Unite a adoptat 
în unanimitate rezoluțiile la cele 
două puncte înscrise de Româ
nia pe ordinea de zi a sesiunii : 
„Consecințele economice și socia
le ale cursei înarmărilor și e- 
fectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în 
lume" și „Rolul științei și tehno
logiei moderne în dezvoltarea 
națiunilor și necesitatea întări
rii cooperării economice și teh- 
nico-științifice între state".

Adoptarea in unanimitate de 
către forul suprem al O.N.U. a 
celor două rezoluții — prima 
semnată de România și alte 23 
de state în calitate de coautoare, 
iar a doua propusă de România 
împreună cu 19 state — încheie 
dezbaterile din cadrul acestei 
sesiuni asupra punctelor inițiate 
de țara noastră.

După cum s-a făcut deja cu
noscut, prima rezoluție incorpo
rează un număr de prevederi 
care scot în relief pericolele ge
nerate de cursa înarmărilor, po
vara pe care acestea o reprezintă 
pentru toate statele, efectele e- 
conomice, sociale și pe planul 
securității ale competiției înar
mărilor. necesitatea urgentă a 
întreprinderii unor acțiuni în 
vederea încetării goanei înarmă
rilor pentru a se putea înainta 
pe calea dezarmării. în docu
ment. Comitetului de la Geneva 
i se cere să acorde atenția cu
venită, cu conștiința urgenței

Ciocniri violente
mtre patrioții 
sud-vietnamezi

și forțele saigonezo

lor, problemelor de natură să 
pună capăt cursei înarmărilor, 
în special în domeniul nuclear, 
iar secretarul general este che
mat să întocmească un studiu 
asupra consecințelor economice 
și sociale atit ale cursei înarmă
rilor cît și ale cheltuielilor mili
tare, pe care să-l prezinte la 
următoarea sesiune a O.N.U.

Cea de-a doua rezoluție sub
liniază. în esență, existența unor 
mari decalaje economice între 
state, precum și faptul că for
mele, metodele și instrumentele 
de colaborare în domeniul știin
ței și tehnologiei folosite pină 
in prezent în cadrul sistemului 
Națiunilor Unite sînt încă de
parte de a răspunde necesități
lor, facilitării accesului neîngră
dit al tuturor țărilor, și în spe
cial al celor în curs de dezvol
tare, la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne. Documen
tul conține o serie de propuneri 
concrete menite să contribuie 
la crearea premiselor extinderii 
raporturilor de cooperare inter
națională pe plan tehnico-știin- 
țific, pentru accelerarea progre
sului economic și social al po
poarelor.

Votul unanim din Adunarea 
Generală este interpretat aici ca 
o dovadă elocventă a importan
ței deosebite a dezbaterii unor 
astfel de probleme in cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, o 
expresie a atenției de care s-au 
bucurat aceste inițiative româ
nești în rindul statelor membre, 
în același timp o expresie a a- 
precierii și prestigiului de care 
se bucură pe plan internațional 
politica externă promovată de 
România.

Coresponden-
O-

CAIRO.
tul Agerpres, Constantin 
prică, transmite : Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist din România, 
ministru pentru problemele 
tineretului, a fost primit de 
Abdel Mohsen Aboul Nour, 
secretar general al Uniunii 
Socialiste Arabe. In cursul în
trevederii, au fost subliniate 
interesul reciproc în dezvol
tarea relațiilor multilaterale 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Unită, precum și utilitatea 
contactelor româno-egiptene 
în vederea unei mai bune în
țelegeri mutuale.

Ion Iliescu s-a întîlnit, de 
asemenea, cu Muhammed La- 
bib Shukeir, președintele A- 
dunării Naționale a R.A.U.

Ion Iliescu și-a încheiat 
vizita oficială de o săptămî
nă în Republica Arabă Unită, 
părăsind marți orașul Cairo. 
Intr-o declarație făcută pre
sei. ministrul român a subli
niat caracterul fructuos al vi
zitei sale în R.A.U. și al con
vorbirilor pe care le-a avut 
cu oficialitățile egiptene.

Intr-o declarație făcută pe 
aeroport la plecarea minis
trului român. Mohamed 
Abulez, ministrul tineretului 
al R.A.U.. a arătat că vizita 
ministrului român la Cairo 
a permis o mai bună cunoaș
tere a politicii pozitive pe 
care o duce România pen
tru soluționarea crizelor e- 
xistente în diferitele regiuni 
ale lumii, inclusiv în Orien
tul Apropiat.

polono—vest-german

Ciocniri violente între forțele 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și unități 
ale trupelor administrației saigo- 
neze au avut loc în cele trei pro
vincii din Delta Mekongului, si
tuate la sud de Saigon. Una 
dintre cele mai grele lupte s-a 
desfășurat în pădurea U Minh, 
unde au fost trimise în ultima 
săptămînă importante efective 
militare saigoneze.

In cursul nopții de luni spre 
marți, artileria F.N.E. a bombar
dat două poziții ale diviziei „A- 
mericar, amplasate în apropie
rea localității ~ 
septentrională 
sud.

Tam Ky, în zona 
a Vietnamului de

gest
profund

uman
PEDE 

„MARA- 
SALVAT

MARINARII 
CARGOUL 
MURES" AU 
ȘAPTE NAUFRAGIATI

PAKISTANEZI
Cargoul românesc „Maramu

reș" a salvat șapte pakistanezi 
naufragiați cu peste 20 de zile 
în urmă, după uraganul catastro
fal care s-a abătut asupra coas
telor Pakistanului oriental. Ei au 
fost reperați de marinarii car
goului românesc în Golful Ben
gal, la 300 km de coastă.

Cei șapte cetățeni pakistanezi 
au purtat o bătălie pe viață 
pe moarte la bordul unei 
barcațiuni avariate.

Agenția pakistaneză de 
menționează că cei șapte 
fragiați, toți din districtul
tuakhali, devastat de uragan, vor 
fi debarcați în insula Para, de 
unde se vor reîntoarce în locali
tatea natală la bordul unei nave 
pakistaneze.

Și 
am-

știri
nau-
Pa-

ORIENTUL
• CABINETUL ISRAE- 

LIAN DESPRE MESA
JUL PREȘEDINTELUI 
NIXON.

Cabinetul israelian a discutat 
mesajul președintelui Nixon a- 
dresat premierului Golda Meir, 
în legătură cu eventuala reve
nire a Israelului la convorbirile 
Jarring. In cadrul reuniunii, 
ministrul de externe, Abba E- 
ban. a prezentat o informare 
privind răspunsul președintelui 
S.U.A. Ia cererea Israelului de 
a primi asigurări în vederea re
întoarcerii sale Ia convorbirile 
de pace. Primul ministru Golda 
Meir, se menționează în 
tură cu aceasta intr-un comu
nicat oficial, a declarat că va 
trebui continuată clarificarea 
situației împreună cu guvernul 
american și că propunerile re
zultate vor fi ulterior prezen
tate Consiliului de Miniștri. 
Propunerea Goldei Mejr a fost 
adoptată, urmînd ca dezbaterile 
în- problema respectivă să fie 
continuate la o dată ulterioară, 
se arată în comunicat.

legă-

• VERSIUNI CONTRA
DICTORII DESPRE E- 
VENTMENTELE DIN 
IORDANIA.

BEIRUT. — In legătură cu 
ultimele evenimente petrecute 
in Iordania, corespondentul A-

REDACT IA Șl ADMINISTRAȚIA

Proteste împotriva farsei 
judiciare de la Burgos

VARȘOVIA. — La încheierea 
vizitei in R. P. Polonă a cance
larului R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, la Varșovia a fost dat 
publicității un comunicat. După 
ce arată că scopul acestei vizite 
a fost semnarea Tratatului cu 
privire Ia bazele normalizării re

lațiilor dintre R. P. Polonă și 
R. F. a Germaniei, comunicatul 
relevă că discuțiile purtate eu 
acest prilej s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de lucru, au fost 
utile și fructuoase. Ambele părți 
și-au exprimat punctul de ve
dere cu o sinceritate deplină.

Părțile, se arată in continuare, 
își exprimă satisfacția in legătu
ră cu semnarea Tratatului și 
constată că realizarea acestuia 
trebuie să încheie o perioadă și 
să creeze premisele pentru o co
titură in relațiile dintre cele 
două state. Ele au căzut de acord 
ca, imediat după intrarea in vi
goare a .Tratatului, R. P. Polo
nă și R.F. a Germaniei să sta
bilească relații diplomatice.

Procesul de normalizare în
ceput prin semnarea Tratatului 
trebuie să deschidă calea solu
ționării problemelor rămase incâ 
în suspensie. Ambele părți, con- 
ducindu-se după prex-edenle 
Tratatului semnat, subliniază că 
sint gata să întreprindă noi mă
suri pentru normalizarea și dez
voltarea multilaterală a relații
lor reciproce. Aceasta se refe
ră, in primul rind, la domeniile 
economic, tehnico-științific și 
cultural. Părțile au hotărit să 
creeze forme organizate pentru 
dezbaterea problemelor colabo
rării economice.

Ambele părți, relevă comuni
catul. sint de acord că Tratatul, 
ca bază a normalizării relațiilor 
dintre Polonia și R.F.G., are o 
importanță deosebită nu numai 
pentru cele două țări, ci repre
zintă o contribuție substanțială 
la cauza destinderii în Europa.

Polonia și R. F. a Germaniei, 
se arată in comunicat, se pro
nunță pentru principiul colabo-

rării pașnice avantajoase a sta
telor. indiferent de deosebirile 
lor de sistem. Ele se pronunță 
pentru destindere și vor sprijini 
pregătirea și organizarea confe
rinței in problemele securității 
și colaborării pe continent.

Luni seara, la Varșovia a 
avut loc o conferință de pre
să, organizată în comun de 
reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret din Polonia și R.F. 
a Germaniei. Ziariștii au fost 
informați, cu acest prilej, că 
a avut loc o întîlnire între re
prezentanții mișcărilor de ti
neret din cele două țări, în 
cadrul căreia partea vest- 
germană, care face parte din 
delegația oficială care îl în
soțește pe cancelarul Willy 
Brandt la Varșovia, a expri
mat sprijinul față de tratatul 
semnat cu Polonia. Ea a re
levat că în R.F. a Germaniei 
majoritatea tineretului spriji
nă acest tratat La rindul ei, 
delegația poloneză a subliniat 
că tînăra generație a salutat 
cu satisfacție semnarea trata
tului, care impune obligații 
serioase și tineretului.

De asemenea, reprezentan
ții celor două delegații au 
subliniat că normalizarea re
lațiilor se află abia la în
ceput și că, în acest sens, ar 
fi util ca. treptat, contactele 
pe linie de tineret între Po
lonia și R.F.G. să se dezvol
te și să se diversifice.

BRUXELLES. — Ministrul co
merțului exterior al României, 
Cornel Burtică, a fost primit 
marți de Gaston Eysltens, pri
mul ministru al Belgiei, cu care 
a abordat principalele probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări. 
La convorbire a participat am
basadorul României in Belgia, 
Alexandru Lăzăreanu. Ministrul 
român al comerțului exterior a 
avut, de asemenea, o întreve
dere cu omologul său belgian, 
Hendric Fayat, cu care a discu
tat chestiuni referitoare la dez
voltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice

și tehnico-industriale dintre Ro
mânia și Belgia.

în aceeași zi, a fost 
Acordul comercial pe 
lung (1970—1974) între 
și Uniunea Economică 
care prevede dezvoltarea 
continuare a schimburilor 
merciale intre cele două părți, 
în baza acestui acord, România 
va putea exporta în țările mem
bre ale Benelux produse ale in
dustriei constructoare de ma
șini, produse siderurgice, chimi
ce, ale industriei lemnului, bu
nuri de larg consum, produse 
alimentare etc. șl va putea im
porta instalații, mașini și utilaje, 
materii prime, produse chimice 
și agro-alimentare etc.

semnat 
termen 

România 
Benelux, 

în 
co-

DUPĂ RĂPIREA AMBASADORULUI ELVEȚIAN

Situație încordată
și confuză

la Rio de Janeiro

PRAGA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : încheindu-și vizita în Slo
vacia și Moravia, delegația Cole
giului Central de partid de pe 
lîngă C.C. al Partidului Comu
nist Român, condusă de Mihai 
Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
Central de partid, s-a reîntors 
luni.seara Ia Praga.

Marți, delegația a fost primi
tă de A. Kapek, membru al Pre
zidiului C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Pra
ga. La întrevedere a participat 
M. Jakes, președintele Comisiei 
Centrale de control și revizie ai 
P. C. din Cehoslovacia. A fost 
prezent, de asemenea, Ion Obra- 
dovici, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga.

In aceeași zi, membrii delega
ției române au vizitat capitala 
cehoslovacă. Seara, ambasadorul 
român a oferit, cu prilejul vizi
tei delegației Colegiului Central 
de partid de pe lingă C.C. al 
P.C.R., un cocteil.

Tribunalul militar din Burgos 
reluat marți, după o întreru-a 

pere de 24 de ore, farsa judicia
ră intentată celor 16 patrioți 
basci.

Justificarea oficială a amină- 
rii ședinței publice de luni, prin 
îmbolnăvirea căpitanului Anto
nio Troncoso de Castro, singurul 
jurist în actualul complet de ju
decată, nu a convins nici pe a- 
vocați și nici pe observatori. A- 
genția France Presse apreciază 
că amînarea neașteptată a pro
cesului a fost folosită de Tribu
nalul militar pentru a discuta, 
cu ușile închise, metodele ce ur
mează a fi adoptate spre a îm
piedica pe acuzați să dezvăluie, 
în mod public, supliciile la care 
au fost supuși în perioada deten
țiunii.

cesului intentat celor 16 mili- 
tanți basci. „Cerem să fie 
curmată înscenarea judiciară a 
Tribunalului militar din Bur
gos și să fie amnistiați cei J6 
inculpați", se subliniază în tele
gramă.

RIO DE JANEIRO. — La 24 
de ore de la răpirea ambasado
rului elvețian în Biazilia, Gio
vanni Bucher, situația la Rio de 
Janeiro este extrem de încor
dată și confuză.

Conducerea națională a Orga
nizației basce (E.T.A.) a decla
rat că nu are nimic comun cu 
răpirea consulului vest-german 
la San Sebastian, Eugen BeihL 
Această declarație a fost anunța
tă luni seara la Bayonne, cu pri
lejul reuniunii Organizației de a- 
jutorare a deținuților politici 
basci.

Totodată, la Bayonne a fost 
dată publicității o scrisoare a ce
lor 16 militanți basci traduși în 
fața Tribunalului militar din 
Burgos, în care se arată că în
scenarea judiciară pusă la cale 
de autoritățile militare spaniole 
a generat o puternică mișcare 
de protest a opiniei publice din 
Peninsula Iberică, din întreaga 
Europă.

• în numeroase orașe din 
Republica Federală a Germa
niei au avut loc mitinguri și de
monstrații dc protest impotriva 
înscenării judiciare de la Bur
gos. Răspunzind apelului „Co
mitetului de luptă impotriva re
presiunilor din Spania", peste 
2 000 de persoane au demonstrat 
pe străzile orașului Frankfurt, 
scandind lozinci in 
amnistierii celor 16 
basci.

sprijinul 
mililanti

• Un grup de 36 de deputați ai 
Parlamentului finlandez au a- 
dresat guvernului spaniol o tele
gramă de protest impotriva pro-

APROPIAT
gentiei France Presse. Paul 
Delifer, relevă că situația se 
degradează din zi în zi în Ior
dania. Deși pentru moment in
cidentele — în legătură cu care 
autoritățile iordaniene și organi
zațiile palestiniene dau versiuni 
contradictorii — sînt limitate la 
capitală și orașul Jerash, obser
vatorii sînt frapați atit de vio
lența lor. cît și de coincidența 

alor cu absența din Iordania 
regelui Hussein.

REGELE HUSSEIN
LA CASA ALBA

WASHINGTON. — Regele 
Hussein al Iordaniei a fost pri
mit marți de președintele Ri
chard Nixon. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, Ronald Zie
gler, • a declarat că cei doi șefi 
de stat au discutat „principalele 
elemente ale situației din O- 
rientul Apropiat și perspectivele 
pentru reluarea negocierilor de 
pace, precum și stadiul livrării 
ajutorului economic și militar 
acordat Iordaniei".

Personalități 
americane 

se pronunță 
pentru 

dezvoltarea 
comerțului 

Est-Vest
Richard Allen, vicepreședintele 

firmei International Resources 
Ltd., consultant al Consiliului 
național al securității din S.U.A., 
s-a pronunțat pentru o dezvolta
re activă a comerțului Est-Vest. 
Allen, care este și membru al 
Comisiei prezidențiale pentru co
merțul internațional, a subliniat 
în fața Comisiei mixte pentru 
problemele economice a Congre
sului că a sosit momentul ca 
S.U.A. să-și extindă relațiile co
merdale cu țările socialiste. La 
rindul său, John Campbell, con
sultant al Consiliului pentru re
lații externe, a declarat că o spo
rire a schimburilor științifice și 
tehnologice între S.U.A. și țări
le socialiste ar fi în folosul am
belor părți.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Suediei, Torsten Nil- 
son. a dat publicității o decla
rație, în care subliniază că Tra
tatul intre Polonia și R.F. a 
Germaniei, semnat la 7 decem
brie la Varșovia, constituie o 
contribuție importantă la redu
cerea încordării în Europa. Re
cunoașterea graniței Oder— 
Neisse, a apreciat Nilson, va o- 
feri posibilitatea rezolvării uneia 
dintre cele mai complexe pro
bleme europene apărute după cel 
de-al doilea război mondial.

O anchetă efectuată de Insti
tutul de demoscopie „Wickert" 
din Tubingen arată că patru 
cincimi din populația R.F.G. a- 
preciază că Tratatul polono— 
vest-german este un prim pas 
realizat in direcția reconcilierii 
intre cele două țări. Două treimi 
din persoanele întrebate au opi
nat că acest tratat a fost necesar 
fi că el se impunea de mult 
timp.

• PARTIDUL Socialist din 
Japonia a dat publicității o de
clarație in numele Iui Kenji 
Kawasaki, directorul Biroului 
pentru problemele internaționa
le. în care salută normalizarea 
relațiilor dintre Republica Fe
derală a Germaniei si Republica 
Topulară Polonă.

americane
de la Helsinki

lai de proteste împotriva

legislației antisindicale in Angli®

de

Marți dimineața, in Marea 
Britanie, la chemarea Comitetu
lui național de legătură pentru 
apărarea sindicatelor, ca ziua 
de 8 decembrie să fie transfor
mată intr-o zi de acțiune im
potriva proiectului guvernamen
tal de reformă a legislației sin
dicale. oamenii muncii dintr-o 
serie de mari întreprinderi
pe intreg teritoriul Angliei au 
încetat lucrul La Londra și 
Manchester nu a apărut nici un 
ziar. Activitatea principalului 
centru al industriei tipografice 
din Anglia „Fleet-Street", unde 
sint tipărite marile cotidiene 
„Times". ..Daily Telegraph", 
..Financial Times". ..Sun", ..Daily 
Express", „Daily Mail", „Daily 
Mirorr", a fost, în bună parte, 
paralizată de greva de 24 de ore 
a muncitorilor din tipografii.

Paralel cu aceste acțiuni, in 
marile orașe și centre muncito
rești au avut loc demonstrații

și mitinguri de protest. Astfel, 
în cursul zilei de marți, pe stră
zile Londrei au demonstrat pes
te 20 000 de cetățeni. La mitin
gul ce a avut loc după aceea, 
vorbitorii și-au manifestat hotă- 
rirea de a lupta împotriva pro
iectului de lege guvernamental 
care urmărește 
sindicatele" și 
cele mai elementare 
ale celor ce muncesc".

Alarmat de amploarea mișcă
rilor muncitorești, guvernul 
conservator, după ce s-a întrunit 
într-o reuniune de urgență, a 
prezentat în Camera Comunelor 
o declarație în care anunță că 
nu vor fi folosite trupele in in
dustria energetică.

In Irlanda de 
cretată starea 
orice consum 
curent electric 
ilegal, anunțindu-se că impotri
va contravenienților se va a- 
plica pedeapsa cu închisoarea.

„să încătușeze 
..să amputeze 

drepturi

Nord a fost de- 
de urgență, iar 
nejustificat de 
este considerat

Delegațiile Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite la convorbirile 
pentru limitarea cursei înarmări
lor strategice au ținut marți o 
nouă ședință plenară, a 11-a din 
cadrul celei de-a treia runde 
care se desfășoară în prezent la 
Helsinki. Intîlnirea s-a desfășurt 
la sediul ambasadei U.R.S.S. și 
a durat aproximativ o oră.

Următoarea ședință va avea loc 
marți, 15 decembrie, la sediul 
ambasadei Statelor Unite.

Surse apropiate conferinței a- 
firmă că actuala rundă a nego
cierilor SALT ar putea să se în
cheie la sfirșitul săptămînii vii
toare.

Autoritățile au lansat o opera
țiune de amploare fără prece
dent în vederea descoperirii au
torilor răpirii și a locului unde 
ar putea fi deținut ambasadorul. 
Participă peste 20 000 de poli
țiști și militari, sute de vehicule 
și elicoptere. Au fost perchezi
ționate numeroase locuințe și o- 
prite zeci de mii de mașini, în 
speranța obținerii vreunui indi
ciu. Cercetările au fost extinse 
de la zona orașului Rio de Ja
neiro înspre regiunile cu relief 
accidentat din apropiere, care o- 
feră condiții prielnice de refugiu.

Președintele Braziliei, genera
lul Emilio Carrastazu Medici 
supraveghează personal desfășu
rarea cercetărilor. El a prezidat 
marți o reuniune extraordinară a 
cabinetului în cursul căreia a 
fost examinată situația.

La Rio de Janeiro s-a anunțat, 
totodată, că Eduardo Leite, 
unul din liderii organizației ile
gale „Alianța pentru eliberarea 
națională", care își asumă res
ponsabilitatea răpirii lui Bucher, 
a fost omorît marți dimineața în- 
tr-o luptă cu poliția, în momen
tul în care era pe punctul de a 
fi arestat.

Agenția France Presse trans
mite că guvernul brazilian a dat 
asigurări însărcinatului cu afa
ceri al Elveției la Rio de Ja
neiro, William Roch, că va face 
totul pentru a obține în cel mai 
scurt timp eliberarea lui Gio
vanni Bucher.

La Budapesta a sosit marți 
delegația Comitetului muni
cipal București al P.C.R., condu
să de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comitetului municipal. 
Delegația urmează să facă o 
vizita de schimb de experiența 
în R. P. Ungară, la invitația 
Comitetului orășenesc Buda
pesta al P.M.S.U.

Pentru relații
diplomatice cu

genera-
R.P. Chineza
într-un interviu acordat săptă- 

mînalului francez „L’Express", 
cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, arată, printre altele, că 
„în mod cert va sosi timpul în 
care vom ajunge să normalizăm 
relațiile noastre cu China, așa 
cum a făcut-o generalul de 
Gaulle, încă din anul 1964. Deo
camdată, a spus cancelarul, do
rim să începem cu începutul, o- 
cupîndu-ne de relațiile noastre 
cu vecinii".

Tunisia este dispusă să resta
bilească relațiile diplomatice cu 
Republica Populară Chineză — 
scrie ziarul „L’Acticn". organul 
Partidului Socialist Desturian, 
într-un articol consacrat politicii 
externe tunisiene și intitulat „O 
diplomație în mișcare".

ROMÂNIA
DESEMNATA CA MEMBRĂ___________  A
COMITETULUI O.N.U. PENTRU 

RESURSELE NATURALE

• CONSILIUL ECONOMIC 
ȘI SOCIAL al Organizației Na
țiunilor Unite a desemnat 38 de 
țări din diverse regiuni geogra
fice ale lumii, ca membre ale 
Comitetului pentru resursele 
naturale, recent creat în cadrul 
O.N.U. Din acest comitet face 
parte și Republica Socialistă 
România.

Noul organism este chemat 
să răspundă preocupărilor sta-

telor vizind exercitarea suvera
nității asupra resurselor lor na
turale, precum și dezvoltarea 
cooperării internaționale pentru 
sprijinirea eforturilor de valo
rificare a propriilor resurse in 
cadrul programelor naționale de 
dezvoltare.

REINTRODUCEREA 
„ORDINII CONSTITUTIONALE" 

ÎN ECUADOR

• PREȘEDINTELE Ecuado
rului, Velasco Ibarra, a anunțat 
reintroducerea in țară a „ordi
nii constituționale". In această 
perspectivă, in cursul anului

Escalada Zimbabwe
• EFIGIA LUI NKOMO PE BULEVARDELE DIN SALISBURY
• ATAC LA TERINK Șl „REGRUPAREA" FERMIERILOR ALBI

• PRESIMȚIRILE LUI LESTER COX

Atunci cînd, în martie 
1968, rasiștii sud-rhode- 
sieni au executat cinci 
patrioți africani, minis
trul justiției de la Salis
bury, Lardner Burke, spu
nea ziariștilor : „Nimeni 
nu știe dacă spînzurarea 
lor (a celor cinci — n.n.) 
va frîna guerila. S-ar pu
tea ca efectul să fie con
trar". Efectul a fost, în- 
tr-adevăr, contrar. Exe

cuțiile de la Salisbury nu nu
mai că nu au timorat dar au a- 
vut ca urmare intensificarea 
luptei de eliberare. „Insignele 
cu inscripțiile Zimbabwe repre- 
zentînd figura popularului li
der african Nkomo, pot fi întîl- 
nite acum la multi africani —- 
scrie într-o corespondență din 
Salisbury cotidianul elvețian 
NEUE ZURCHER ZEITUNG — 
inscripții Zimbabwe au apărut 
încrustate, pentru prima oară, 
și pe arborii de pe bulevardele 
capitalei. E un simbol al esca
ladării opoziției africanilor".

între 1 august și 1 noiembrie, 
a.c., deci într-un interval de trei 
luni, au fost semnalate în co
municate guvernamentale ofi
ciale nu mai puțin de patruzeci 
de ciocniri între guerila Zim
babwe și unități militare ale

guvernului de la Salisbury. „Spe
cialiștii militari din capitala 
rhodesiană — scrie cotidianul 
elvețian mai sus citat — nu-și 
ascund îngrijorarea față de 
turnura situației. Nu mai este 
vorba, ca in urmă cu un an 
sau doi, de infiltrarea unor 
grupuri mici de africani înar
mați ci de atacuri ale unor u- 
nități bine instruite, mai ales pe 
valea fluviului Zambezi".

Corespondentul lui NEUE 
ZDRCHER ZEITUNG relevă că 
Valea Zambezi a fost transfor
mată, realmente, într-o b„zonă 
de front continuu" și ca de-a 
lungul acestei văi helicoptere 
înarmate și reactoare Canber
ra ale lui Rhodesian Air Force 
brăzdează permanent văzdu
hul. Și regiunile de interior, 
unde sînt concentrate așezări
le urbane ale colonilor albi, 
nu mai constituie, însă, „colțuri 
liniștite". Un detașament al pa
trioților africani a lansat un a- 
tac la numai 30 de kilometri 
de Salisbury distrugînd ampla
samente militare și scoțînd din 
luptă mai mulți soldați ai ar
matei Iui Smith. In apropierea 
localității Terink, din estul ță
rii, a fost devastată o întreagă 
tabără militară. Cel mai puter-

nic atac al forțelor patriotice 
Zimbabwe a fost înregistrat Ia 
mijlocul lunii septembrie cînd 
unul din cele mai importante 
centre militare ale guvernului 
Smith, centrul de blindate din 
apropiere de Bulawayo, a fost 
supus unui tir de mortiere.

Un aspect nou îl constituie 
atacurile patrioților africani a- 
supra unor centre administrati
ve din zonele rurale. Prin acor
darea de privilegii căpeteniilor 
tradiționale de triburi, lan 
Smith a încercat să mențină 
controlul și „calmul" la sate. 
Deteriorarea situației nu a pu
tut fi, însă, evitată. în februa
rie, muncitorii agricoli africani 
de pe două plantații din nor
dul țării au alungat fermierii 
albi și administrația locală. De 
atunci, asemenea acte de re
voltă s-au perpetuat. Actual
mente, multe familii ale fer
mierilor albi sînt „regrupate" 
la orașe iar în capitala rhode- 
siană se vorbește despre crea
rea, în districtele rurale unde se 
semnalează „fenomene de ne
supunere", a unui sistem de 
„sate strategice" după mode
lul din Vietnamul de sud (sis
tem care să asigure menținerea

Soldați ai armatei lui Smith pe Valea Zambezi, „zonă de front 
continuu".

a marilor

numai la 
A- 
re- 
de 
co- 
A-

prin forță militară 
latifundii).

Temerile cresc nu 
Salisbury ci și la Pretoria, 
lianța rasiștilor încearcă să 
prime mișcarea rhodesiană 
eliberare. într-o declarație 
mună a Uniunii Poporului
frican Zimbabwe (CZAPU) și a 
Congresului Național African 
(ANC) din Africa de Sud, se 
arată că circa 2 000 de soldați 
și ofițeri ai forțelor armate re
gulate ale R.S.A. se află pe te
ritoriul Rhodesiei, mai ales pe 
valea fluviului Zambezi, pentru 
a ajuta regimului Smith să re
prime mișcarea Zimbabwe. 
Sînt enumerate locuri precise în 
care detașamente ale patrioți
lor s-au ciocnit cu unități ale 
armatei sud-africane.

Evoluția situației din Rhode
sia indică, evident, inexorabila 
creștere a valului mișcării de 
opoziție a africanilor împotri
va regimului rasist de la Salis
bury. La Congresul din septem
brie al „Frontului Rhodesian", 
partidul lui lan Smith, unul din 
liderii acestui partid, Lester 
Cox, spunea că „viitorul actua
lei formule de organizare" a 
statului rhodesian „este foarte 
incert". E o presimțire firească 
de precaritate pentru protago
niștii unui regim rasist, minori
tar, care încearcă să impună 
continuarea dominației unei 
pături subțiri de coloni asupra 
unei populații majoritare afri
cane.

E. R.
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viitor urmează să aibă Ioc un 
referendum. Președintele Ve
lasco Ibarra și-a asumat puteri 
dictatoriale la 22 iunie 1970. 
cînd, prîntr-o lovitură de stat 
militară, a dizolvat Parlamen
tul și a suspendat constituția.

• AGENȚIA TASS anunță 
că. potrivit ințelegerii, o esca
dră de nave militare sovietice, 
formată dintr-o navă antisub
marin, un submarin și un pe
trolier, va face în luna decem
brie o escală de lucru în por
turile Cubei.

JAPONIA Șl R.F.G. VOR CON
STRUI NAVE ATOMICE CIVILE

• JAPONIA ȘI R.F. A GER
MANIEI vor întreprinde studii 
și acțiuni comune in vederea 
construirii de nave atomice ci
vile — scrie ziarul nipon „Mai- 
nichi Daily News". După cum 
s-a anunțat, pe vasul japonez 
„Mutsu“, lansat recent la apă, 
este pe cale de a se încheia lu
crările de instalare a unui reac
tor atomic. La rindul ei, R.F. a 
Germaniei exploatează deja 
vasul atomic „Otto Hahn“. Nici 
una dintre cele două țări nu și-a 
definitivat insă ___ ___  ’
perspectivă in domeniul 
strucției 
atomice.

programul de 
__ con- 

și utilizării navelor

• IN
TRIACA 
piere de 
crările reuniunii Alianței Coo
peratiste Internaționale (A.C.I.), 
Ia care participă reprezentanți 
ai organizațiilor cooperatiste 
din 21 de țări, printre care și 
România.

LOCALITATEA AUS- 
VOESLAU, în apro- 
Viena, au început Iu-

STUDENȚII TURCI CER 
RETRAGEREA ȚĂRII 

DIN N.A.T.O.
în capitala Turciei a avut 

Ioc o demonstrație Ia care 
sute de studențî au cerut re
tragerea țării din Alianța 
nord-atlantică și au pro
testat împotriva penetrației 
capitalului străin in indus
tria națională. Nu s-au sem
nalat ciocniri și n-au fost 
operate arestări.

Această manifestare se în
scrie în scria acțiunilor dife
ritelor pături ale populației 
din Turcia pentru retragerea 
tării din N.A.T.O. și lichida
rea bazelor militare străine.
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