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Conducătorii Cambodgiei 
si României răspund acla
mațiilor miilor de cetă
țeni ai Capitalei veniți 
pe aeroportul Otopeni AL VIEȚII DE LICEAN
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în Capitală

• Vizită
protocolară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au primit la Pala
tul Consiliului de Stat, pe Al
teța Sa Regală, prințul Noro
dom Sianuk și pe Alteța Sa 
Regală, prințesa Monique Sia- 
nuK. în cadrul primirii pro
tocolare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a înmînat prințu
lui Norodom Sianuk Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I.

Luni după-amiazâ, la Palatul 
msiliului de Stat, au început 

între prece
de Stat al Re- 

omârua. pre- 
Natioca] al 

ocxaUste. se- 
1 al Partidului Co- 

.t Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și șeful statului Cam
bodgia. președintele Frontului 
Unit National al Cambodgiei. Al- 

Sa Regală, prințul Norodomteța 
Sian

Din partea română, la convor
biri participâ tovarășii Iod Gheor- 
gbe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Janos Fazekas. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Cor- 
neliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
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la C C. al P.C.R., Marin Alexie, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România, acreditat pe lingă . 
șeful statului Cambodgia.

Din partea Cambodgiei iau 
parte Ieug Sary, trimis special 
al părții din interior a Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei, 
și a Guvernului Regal de Uni
une Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), Sarin Chhak, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.K. și ministrul afacerilor 
externe al G.R.U.N.C.. Huot 
Sambath. membru al Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.K. și -am
basador al Regatului Cambodgia 
în Republica Socialistă Româ
nia, Thiounn Prasith, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.K. și ministru în
sărcinat cu coordonarea eforturi
lor luptei pentru eliberare națio
nală, Alteța Sa prințul Sisowath 
Methavi, director de cabinet al 
șefului statului.

In timpul convorbirilor, s-a 
efectuat un larg schimb de pă

reri cu privire la unele probleme 
ale vieții politice actuale, îndeo
sebi ale luptei popoarelor pentru 
pace, libertate, independență na
țională și progres social, împotri
va imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru 
securitate și cooperare internațio
nală.

In acest cadru, un loc deosebit 
l-au ocupat problemele luptei 
eroice a poporului cambodgian și 
ale popoarelor vietnamez și lao
țian împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru salvarea ființei naționale, 
pentru dreptul de a-și hotărî sin
gure soarta, fără nici un amestec 
din afară. .

în numele Frontului Unit Na
țional și al Guvernului Regal de 
Uniune Națională a Cambodgiei, 
al poporului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk a exprimat since
re mulțumiri și profundi recu
noștință poporului român și Gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia, personal președintelui 
Nicolae Ceauș eseu pentru spriji

nul acordat luptei poporului cam
bodgian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumind pentru sentimentele 
exprimate, a reafirmat deplina so
lidaritate militantă și întregul 
sprijin ale poporului român cu 
lupta poporului cambodgian, con
dus de singurul său reprezentant 
legitim — F.U.N.K. și G.R.U.N.C., 
a popoarelor vietnamez și laoțian 
împotriva agresiunii imperialiste 
pentru triumful cauzei lor juste, 
a libertății, independenței și pro
gresului social, a dreptului de a 
fi stăpîn pe propriile lor destine.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme privind relațiile româ- 
no-cambodgiene, exprimîndu-se 
dorința comună ca ele sa se dez
volte pe mai departe spre binele 
popoarelor român și cambodgian, 
a luptei împotriva imperialismu
lui. cauzei progresului, colaboră
rii și păcii în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
de deplină înțelegere și stima 
reciprocă-

După cum ani anunțat, duminică tinerii de curind declarați absolvenți ai liceelor de 
cultură generală și promoția a doua a liceelor de specialitate — au început o dificilă pro
bă : examenul care le va da nu numai titlul de bacalaureați ci și foaia de drum pentru 
viitoarea profesie — Vom afla, in final, peste o săptămînă, ce părere au cele peste o mie de 
comisii de bacalaureat despre calitățile promoției 1972, cu ce date intră ea intr-o viitoare etapă 
de muncă și învățătură. Deocamdată, au trecut prin proba lucrării scrise la limba și litera
tura română. N-a fost, o probă simplă. Subiectele date i-au solicitat ca pe niște tineri care 
au străbătut 12 ani — învățătură, ani în care această materie a stat la loc de frunte în ora
rul lor școlar, ca tineri care au acumulat nu numai un bagaj de cunoștințe, dar și-au însu
șit și un mod de a gîndi, și-au format capacitatea de sinteză, de exprimare creatoare. Astăzi, 
se reintiinesc în clase, pentru o probă nu mai puțin dificilă — matematica ori limba modernă, 
în cazul claselor umane. Noi, ca întotdeauna, solidari cu tinerii care susțin examene, le ținem 
școlărește, pumnii. Si nu ne îndoim că vor dovedi la toate probele bacalaureatului că au 
trecut cu folos prin anii de liceu.

• Dejun 
oficial

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit luni, la Palatul Consiliu
lui de Stat, un dejun în onoarea 
Altețelor Lor Regale, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa Mo
nique Sianuk.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
soția, Elena Maurer, Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Ghe
orghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Pățan, Ion Stănescu, Ște
fan Andrei, Ion Dincă, cu soții
le, Maria Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Comeliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și a^ guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful sta
tului Cambodgia — domnii Ieng 
Sary, Sarin Chhak, cu soția, Huot 
Sambath, cu soția, Thiounn Pra
sith și prințul Sisowath Mathavi.

înaintea începerii dejunului au 
fost intonate Imnurile de Ștat ale 
Cambodgiei și Republicii Socia
liste România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Prințul No
rodom Sianuk au rostit toasturi.

(Agerpres)

VACANȚA

ÎN SALOPETĂ

TINERII DE LA FERMA ZOOTEHNICĂ a cooperativei agricole 

din Cernat, județul Covasna, LANSEAZĂ INIȚIATIVA:

•Cel puțin 2200 litri lapte de la fiecare vacă furajată 
•Cel puțin 90 de viței de la fiecare o sută de vaci

l&E^ORTERIII] M©ș™
T^Â^iilLIi MUNCIIO

PATRIOTICE

Brigăzile „Argeș" 
în acțiune

(In pagina a lll-a)

SENTIMENT
LA SOLSTIȚIU

de ȘTEFAN IUREȘ

Aceasta prin:
• SPORIREA CU CEL PUTIN 1 000 DE KILOGRAME LA HECTAR 
A PRODUCȚIEI DE MASĂ VERDE, CA URMARE A ACȚIUNILOR 
PATRIOTICE DE FERTILIZARE A PAJIȘTILOR, DE SUPRAÎNSĂ- 
MTNTARE SI PĂSUNARE RAȚIONALA • ÎNSCRIEREA FIECĂ
RUI ÎNGRIJITOR ÎN COMPETIȚIA PROFESIONALĂ „MODEL 
ÎN COMPORTARE, FRUNTAȘ ÎN REALIZĂRI" • RIDICAREA 
CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE PRIN PERMANENTIZAREA 
ÎNVATĂMINTULUI ZOOTEHNIC SI EXPERIENȚEI ÎNAINTATE 
DE ORGANIZARE DE VIZITE LA STAȚIUNILE EXPERIMENTALE 

Șl LA UNITĂȚILE FRUNTAȘE DIN JUDEȚ.

CINE-I URMEAZĂ ?
GENERALIZAREA ACESTEI INITIATIVE AR 

ÎNSEMNA OBȚINEREA, NUMAI ÎN 1972, A UN 
MILION DE HECTOLITRI LAPTE PESTE PREVE
DERILE DE PLAN, afirmă tov. Ion Moldovan, 
adjunct al ministrului agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor.

— Avem condiții și trebuie să 
le punem în valoare, sublinia tî- 
nărul Matyas Albert. Acestea 
constau în animalele de rasă de 
care dispunem, în pajiștile natu
rale, în experiența și voința noas
tră. Cu un singur litru de lapte 
dacă sporim cantitatea de lapte 
obținută zilnic de la fiecare ani

mal — eu am calculat — în
seamnă că anul acesta se poate 
ajunge la o medie de cel puțin 
2 200 litri. Cred însă că mulți 
dintre noi vor realiza un nivel 
și mai bun pentru că zece litri 
cît obținem astăzi este foarte pu
țin... Ne prindem la realizarea 
acestui angajament ?

Cei care-1 ascultaseră pînă a- 
tunci și-au aruncat priviri, do
rind parcă să deducă gîndurile 
vecinilor; au mai răsfoit caietele 
de evidentă a producției zilnice, 
unii au adresat întrebări lămuri
toare.

— Ce garanții pentru furaja
rea din iarnă avem, tovarășe 
doctor ? i s-a adresat Andrei 
Dezsd șefului de fermă, medicul 
Florian Vasile Crețu.

— Fînul frumos, mai frumos 
decît oricînd, de pe cele șase 
sute și ceva hectare de pajiște, 
a fost răspunsul. Dacă-1 strîngem 
la timp avem cît ne trebuie...

-— Asta înseamnă că trebuie 
să-l cosim și să ne îngrijim și 
noi de depozitarea lui, a com
pletat ideea Iorsef Bajka. Căci 
dacă avem fîn nu ne mai tie- 
buie concentrate...

Alte întrebări au vizat ritmul 
înfăptuirii programului adoptat 
privind selecția animalelor, pre
zentarea experienței valoroase a 
fruntașilor.

— Totul depinde de noi, a 
intervenit Marton Kirizs. Și cred 
că nu este nimeni indiferent la 
chemarea adresată de către 
conducerea partidului, de a rea
liza mai devreme prevederile

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Nu ne tîrguim cu nevoia sufletului nostru de a fi încon
jurat cu imaginile frumosului. Ori de cîte ori resimțim 
puternic acest (cred câ nu-l putem numi decît cu un singur 
cuvînt) dor, ceva se modifica în țesătura intimă de interese 
și obiceiuri, de judecați, prejudecăți, comodități. Porunci 
mai puternice răstoarnă echilibrul lor construind un altul, 
nebânuit mai înainte în existența cea de toate zilele. A- 
tunci, ca și cum dintr-odată ne-am pomeni într-un aer mai 
tare, intens oxigenat de plămînii pădurilor, ne mișcăm cu 
o mai mare vioiciune, judecam totul cu altă larghețe inte
rioară, înțelegerea, generozitatea, altruismul ne marchează 
mai apăsat comportamentul și stilul personal de viață.

Se poate însă întîmpla ca atari schimbări să afecteze 
nu un singur tînăr, ci o întreagă generație studioasă, să 
aibă ca fundal nu o singură casă, ci o țară din hotar 
pîn-n hotar, să dureze nu o singură duminică, ci să dea vi
brație marei vacanțe de vară ? lată câ se poate. Ceea ce 
se petrece acum la noi — aceste brigăzi de elevi și stu- 
denți venind zilnic spre alte unelte decît stiloul și rigla de 
calcul, apleeîndu-se sîrguincios deasupra unei „pagini" de 
mărimea tarlalei, însușindu-și bine o lecție de viață cu 
mușchii brațelor, cu strînsoarea pumnului —este, în fond, 
ridicarea la puterea milion a aspirației individuale spre 
frumusețe și armonie. Din munca lor pe șantiere și ogoare, 
adolescenți și tineri sărutați de soare ies cîștigați cu o nouă 
dimensiune interioară, demnă de atenție și stimă.

Dacă pentru florile dăruite României ei înțeleg să nu 
precupețească nici zile, nici strădanii tot ei sînt cei dintîi 
care, prin conștiința utilității imediate sau de durată a pro
priei munci, se simt larg recompensați. Natură umanizată 
sau cadrul construit, totul va purta și semnătura lor colec-

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA PROTOCOLARA
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
primit luni la amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat, în vizită pro
tocolară, pe Alteța Sa Regală, 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, și pe Alteța Sa Regală, 
prințesa Monique Sianuk.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și soția sa, Elena Maurer, Janoș 
Fazekas, Ștefan Andrei, Constan
tin Stătescu, Corneliu Mănescu, 
cu soția, Aurel Duma, Marin 
Alexie.

Au participat domnii Ieng 
Sary, Sarin Chhak, cu soția, 
Huot Sambath, cu soția, Thiounn 
Prasith, Alteța Sa prințul Si- 
sowath Methavi.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

In cadrul primirii protocolare, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat 
Alteței Sale Regale, prințul No
rodom Sianuk, ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România’* 
clasa I pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre Cambodgia și Repu
blica Socialistă România, a cola
borării dintre popoarele celor 
două țări.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
înaltul ordin conferit reprezintă 
un semn al prieteniei și solidari
tății cu lupta poporului cambod
gian pentru independență.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat Alteței Sale 
Regale, prințesa Monique Sianuk, 
ordinul „23 August" clasa I.

Recepție in onoarea șefului 

statului Cambodgia
Seara, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socia
liste România, președintele Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, au oferit o 
recepție în onoarea șefului sta
lului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, Alteța Sa Regală, prin
țul Norodom Sianuk și a Alte
ței Sale Regale, prințesa Moni
que Sianuk, la Palatul Consi
liului de Miniștri.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Ilie 
Verdeț, cu soțiile, membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai Guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cui tui ă, 
generali, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au participat persoanele ofi
ciale care însoțesc pe șeful sta

Sosirea in Capitală

tului Cambodgia — Ieng Sary, 
Sarin Chhak, cu soția, Huot 
Sambath, cu soția, Thiounn 
Prasith, Alteța Sa prințul Siso- 
wath Methavi.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai cor
pului diplomatic.

înaintea începerii recepției au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Cambodgiei și Republicii Socia
liste România.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Altețe,
Știmați oaspeți,

îmi este deosebit de plăcut ca, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri, al poporului 
român, precum și al meu perso
nal și al tovarășei mele, să vă 
șalul în mod călduros, pe dum
neavoastră, șeful statului Cam
bodgia și președintele Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei, 
pe stimata dumneavoastră soție, 
pe colaboratorii care vă însoțesc 
și să vă adresez, și cu acest 
prilej, urarea noastră de bun ve
nit pe pămîntul României socia
liste.

Vizita pe care o faceți în țara 
noastră este o expresie a relații
lor de prietenie și solidaritate 
care — în ciuda distanțelor geo
grafice mari — leagă popoarele 
român și cambodgian în lupta 
lor pentru o viață mai bună, 
pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru 
progres social și pace în lume. 
Primirea călduroasă pe care v-a 
facut-o astăzi populația Capitalei 
constituie o vie ilustrare a sen
timentelor de caldă simpatie, sti
mă și prețuire pe care poporul 
român le nutrește față de bravul 
popor cambodgian, față de lupta 
sa eroică pentru libertate și in
dependență națională.

îmi amintesc cu plăcere de în- 
tîlnirea pe care am avut-o anul 
trecut, de convorbirile purtate a- 
tunci într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere reciprocă. 
Sînt încredințat că vizita dum
neavoastră în România, convor
birile pe care le vom avea vor 
constitui o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea rapor
turilor rOmâno-cambodgiene, spre 
binele ambelor popoare, al cau
zei luptei antiimperialiste, pentru 
libertate și independență, pace și 
progres social.

Poporul român urmărește cu 
simpatie și sentimente de puter
nică solidaritate lupta dreaptă pe 
care neînfricatul popor cambod
gian o desfășoară, sub conducerea 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei, împotriva intervenției 
imperialiste, pentru apărarea 
dreptului său sacru la libertate 
și independență națională.

România a recunoscut de la în
ceput Guvernul Regal de Unita
te Națională, ca singurul guvern 
legal și legitim al Cambodgiei. 
Doresc să reafirm, și cu acest 
prilej, solidaritatea deplină a în
tregului popor român cu lupta 
forțelor populare din Cambodgia 
pentru redobîndirea suveranității 
și integrității teritoriale a patriei, 
pentru construirea unei Cambod- 
gii libere, democratice și prospe
re. Ne bucură sincer victoriile re
purtate de poporul cambodgian 
în lupta pentru împlinirea aces
tor aspirații legitime și-l asigu
răm, încă o dată, de sprijinul 
nostru activ.

Apreciem în mod deosebit con
tribuția pe care o aduceți con
secvent în cadrul Frontului Unit 
Național al Cambodgiei pentru 
dobîndirea independenței și la 
lupta generală împotriva inter
venției imperialiste în Indochina

Loviturile date intervenției im
perialiste în Cambodgia, ca și pe 
celelalte fronturi din Indochina, 
eșecul tot mai evident al încer
cărilor de a menține la putere 
regimuri discreditate și urîte de 
popoare, ilustrează limpede că 
nu există astăzi în lume forțe în 

stare să îngenuncheze un popor 
hotărît să lupte pînă la capăt 
pentru apărarea dreptului său 
sfînt de a-și decide în mod liber 
și suveran destinele.

România se pronunță pentru 
respectarea drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului cam
bodgian, garantate prin acordu
rile de la Geneva din 1954, pen
tru încetarea imediată a tuturor 
actelor de război împotriva po
porului cambodgian, pentru re
tragerea trupelor străine de pe 
teritoriul Cambodgiei. Sprijinim, 
întru totul în acest sens, propu
nerile făcute de dumneavoastră, 
șeful statului cambodgian, în de
clarația din mai 1970.

Republica Socialistă România 
se pronunță în modul cel mai 
hotăiît și militează cu fermitate 
pentru a se pune capăt cît mai 
grabnic războiului din Vietnam 
și din întreaga Indochină, pen
tru încetarea bombardamentelor 
și anularea măsurilor de escala
dare militară reluate în ultimul 
timp de S.U.A., pentru retragerea 
tuturor trupelor americane și ale 
aliaților lor din peninsulă și asi
gurarea condițiilor necesare pen
tru ca popoarele cambodgian, 
vietnamez și laoțian să-șî poa
tă rezolva singure problemele in
terne, fără nici un amestec din 
afară. Considerăm că propunerile 
Republicii Democrate Vietnam și 
ale Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, precum și propunerile 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei și ale Frontului Patriotic 
din Laos reprezintă o bază 
realistă pentru a se ajunge la o 
reglementare politică, pașnică, a 
războiului din Indochina. Ne ex
primăm convingerea că lupta u- 
nită Și cauza dreaptă a popoare
lor cambodgian, vietnamez și 
laoțian va triumfa 1 In ceea ce o 
privește, România este hotărîta 
să acorde, ca și pînă acum. în
tregul său sprijin — material, po
litic și diplomatic — popoarelor 
din Indochina, pînă la victoria 
finală împotriva imperialismului, 
pentru a-și cuceri dreptul de a 
hotărî singure asupra propriilor 
lor destine, asupra dezvoltării lor 
viitoare, corespunzător interese
lor și aspirațiilor lor vitale.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în cursul vizitei dumnea
voastră, veți putea lua cunoștință 
de unele realizări dobîndite de po
porul nostru pe calea construirii 
orînduiriî noi, socialiste. In pre
zent, poporul român este anga
jat cu toate forțele sale într-o 
uriașă activitate creatoare con
sacrată înfăptuirii programului 
elaborat de Congresul al X-leâ 
al partidului, în vedera făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Considerăm că, desfășurînd cu 
succes opera de edificare socia
listă a țării, ne facem datoria 
față de propriul nostru popor și, 
totodată, ne îndeplinim o înaltă 
îndatorire intemaționalistă față 
de cauza întăririi forțelor inter
naționale ale păcii, a întregului 
front antiimperialist.

România militează cu hotărîrB 
pentru instaurarea în viața inter
națională a unor relații noi, care 
să reflecte mările mutații petre
cute în lumea contemporană, să 
asigure condiții prielnice pentru 
înfăptuirea aspirațiilor tuturor 
popoarelor de libertate, indepen
dență națională și progres social.
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NORODOM SIANUK
întărind continuu prietenia și co
laborarea cu toate țările socialiste 
frățești, cu statele care au pășit 
pe calea dezvoltării libere, inde
pendente, țara noastră întreține, 
totodată, în spiritul coexistenței 
pașnice, largi legături cu toate 
țările lumii. Așezăm la temelia 
relațiilor noastre externe princi
piile independenței și suverani
tății naționale, egalității depline 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului ■ 
reciproc, ale renunțării la forță 
și la amenințarea cu folosirea , 
forței în raporturile dintre state. 
Considerăm că respectarea stric
tă, neabătută, a acestor principii
— care capătă o recunoaștere tot 
mai largă în viața internațională
— constituie un imperativ fun
damental al lumii contemporane,
o condiție hotărîtoare pentru ' 
dezvoltarea ascendentă a socie- [ 
tatii omenești.

în condițiile de azi soluționa
rea reală și trainică a marilor pro
bleme cu care se confruntă ome
nirea impune luarea în conside- ' 
rare a intereselor tuturor popoa
relor, fără excepție, reclamă par
ticiparea directă și activă la 
viața internațională, cu drepturi 
egale, a tuturor statelor lumii — 
fie ele mari, mijlocii sau mici.

Ca țară europeană, — a 
spus vorbitorul — România I 
acordă o atenție deosebită ins- j 
taurării pe continentul nostru a j 
unui climat de pace și securitate, | 
a unor relații noi care să garan- , 
teze popoarelor că se vor putea i 
dezvolta și colabora fructuos, la 
adăpost de orice acte de agre
siune și război.

Asigurarea păcii în lume, li- i 
chidarea practicilor imperialiste : 
de dominație și dictat cer uni- ' 
rea și colaborarea tot mai strînsă ' 
a tuturor forțelor înaintate ale i 
omenirii, întărirea unității de ac
țiune a țărilor socialiste, a țări- i 
lor care au pășit pe calea inde- i 
pendenței. Sîntem ferm convinși 
că, acționînd unite, popoarele vor | 
reuși să impună în lume pacea 
și colaborarea, respectul deplin I 
pentru dreptul fiecărei națiuni la 
o viață liberă și independentă.

Doresc, în încheiere, să-mi ex- ! 
prim încă o dată convingerea că • 
vizita dumneavoastră în țara. I 
noastră va marca un moment de ; 
seamă în evoluția relațiilor de i 
prietenie și colaborare dintre 
România și Cambodgia, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Frontul Unit Național al Cam
bodgiei, dintre popoarele celor 
două țări ale noastre.

Doresc, încă o dată, să vă a- 
sigur pe dumneavoastră, să asi
gur poporul cambodgian de so
lidaritatea deplină a poporului 
român, să exprim convingerea 
noastră că în curînd poporul 
cambodgian va fi pe deplin stă- 
pîn pe destinele sale — și că o 
să vă putem saluta și la dum
neavoastră acasă. Vă dorim suc
ces cît mai grabnic în această 
luptă !

Cu aceste sentimente, vă invit, 
dragi prieteni, să ridicăm paharul 
în sănătatea stimatului nostru 
oaspete, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei;

în sănătatea soției sale, prin
țesa Monique Sianuk ;

pentru întărirea continuă a 
prieteniei româno-cambodgiene;

pentru triumful luptei antiim
perialiste a popoarelor;

pentru victoria păcii, libertății 
și progresului în întreaga lume!

Stimate domnule președinte al 
Consiliului de Stat, ’

Stimată doamnă,
Sitmate domnule președinte al 

Consiliului de Miniștri,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Rog să-mi fie îngăduit să mul

țumesc din adîncul inimii Exce
lenței Sale, domnului Nicolae 
Ceaușescu, pentru cuvintele atît 
de călduroase, amicale, pe care 
le-a pronunțat și pentru acest 
minunat banchet pe care a avut 
bunăvoința să-l ofere în cinstea 
delegației Frontului Unității Na
ționale și a Guvernului Regal de 
Uniune Națională din Cambod
gia.

Delegația noastră și eu însumi 
ne simțim deosebit de onorați de 
invitația atît de amabilă pe care 
ne-a adresat-o Excelența Sa, pre
ședintele Consiliului de Stat, de a 
vizita prestigioasa Republică So
cialistă România. Sîntem profund 
mișcați și emoționați de pri
mirea atît de frumoasă, de cor
dială și călduroasă pe care gu
vernul român și populația atît 
de agreabilă a Bucureștiului au 
ținut să ne-o rezerve, exprimînd, 
în mod strălucit, stima și solida
ritatea militantă pe care dum
neavoastră o acordați, fără re
zerve, poporului nostru, luptei 
istorice pe care el o duce cu 
arma în mînă, în prima linie, în 
frontul luptei popoarelor victime 
ale imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismului și rasis
mului.

Constituie pentru noi o mare 
cinste de a putea efectua o vizi
tă oficială în țara dumneavoastră 
atît de frumoasa și de glorioasă, 
și de a vă aduce salutul afec
tuos, pb’n de admirație și recu
noștință al poporului cambod
gian, al Frontului său Unit Na
țional, al Guvernului de Uniune 
Națională și al forțelor sale ar
mate de eliberare națională.

încă din momentul sosirii 
noastre sîntem profund impre
sionați de frumusețea Bucureș
tiului, de dezvoltarea sa presti
gioasă. Bucureștiul este o 
capitală demnă și plină de 
strălucire a unei țări mărețe care, 
sub conducerea vrednică de ad
mirație din toate punctele de 
vedere a Partidului Comunist 
Român, și prin unirea forțelor în 
cadrul Frontului Unității Socia
liste din România s-a dezvoltat 
intens și într-un mod foarte ra
pid în toate domeniile: indus
trial, energetic, tehnologic, știin
țific, agricol, social sau cultural 
etc. Modernizarea puternică a 
industriei și agriculturii, înaltul 
nivel al tehnologiei, științei și 
culturii, dinamismul comerțului 
său exterior, situează România 
socialistă în rîndul țărilor care 
obțin succese însemnate în dez
voltarea economică și socială și 
îi asigură un mare prestigiu în 
lume. Acest prestigiu este cu a- 
tît mai mare, cu cît Republica 
Socialistă România promovează 
pe plan internațional singura po
litică care poate fi într-adevăr 
binefăcătoare pentru viitorul u- 
manității — umanitate care are 
nevoie de o cooperare leală între 
țări, între țările dezvoltate și ță
rile subdezvoltate sau în curs de 
dezvoltare, care are nevoie de 
coexistență pașnică, de condiții 
de egalitate reale între națiunile 
puternice și națiunile slabe, de 
o pace larg generalizată pe pă
mîntul nostru, ceea ce presupune 
dispariția, sau cel puțin o dare 
înapoi mai importantă a impe
rialismului, a colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului.

România socialistă, condusă de 
eroul său național, președintele 
Nicolae Ceaușescu, oferă un 
exemplu desăvîrșit al voinței de 
cooperare și întrajutorare interna
țională, pe baza egalității, respec
tului reciproc și avantajului mu
tual, un exemplu desăvîrșit de 
solidaritate militantă cu popoare

le care luptă pentru libertate și 
justiție, împotriva agresiunii, 
asupririi, oprimării și altoi 
forme de nedreptate, consti
tuie un exemplu desăvîrșit 
al atașamentului față de idea
lurile de independență și co
existență pașnică între țări cu 
sisteme sociale diferite. Astfel, 
poporul cambodgian a beneficiat 
și înainte de a fi aruncat în 
război, de un ajutor material din 
partea României în vederea dez
voltării sale ; el a primit din 
partea României, a doua zi după 
puciul proimperialist american, al 
juntei generalilor lor, din martie 
1970, un sprijin total în lupta 
dusă pentru salvarea națională, 
un sprijin care comportă recu
noașterea de jure a Guver
nului Regal de Uniune Na
țională, care simbolizează pe de 
o parte continuitatea statului 
cambodgian, independent, neali- 
neat și antiimperialist, iar pe de 
altă parte, refuzul poporului 
cambodgian de a-și înstrăina in
dependența națională în folosul 
neocolonialismului, Statelor Unite 
ale Americii, de a fi încălcată 
integritatea tertiorială a țării sale. 
Poporul cambodgian, Frontul său 
Unit Național, Guvernul său de 
Uniune Națională, forțele sale 
armate de eliberare națională, 
vor rămîne veșnic recunoscătoare 
Republicii Socialiste România, 
marelui său popor, pentru spriji
nul neprețuit și își exprimă prin 
glasul meu gratitudinea cea mai 
profundă și emoționantă Excelen
ței Sale, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și guvernului român, 
pentru multiplele dovezi concre
te ale acestui sprijin care se ma
nifestă pretutindeni și în toate 
împrejurările, și îndeosebi, în 
cursul vizitelor oficiale efectuate 
de Excelența Sa, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
în numeroasele^ țări prietene ale 
României și la O.N.U.

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,

Stimată doamnă,
Domnule președinte al Consi

liului de Miniștri,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor, 
Puternic încurajat și real en

tuziasmat de sprijinul efectiv, pu
ternic și fără rezerve acordat de 
România și de circa 30 de alte 
țări suverane, iubitoare de drep
tate, poporul cambodgian a des
fășurat în cursul celor doi ani 
care s-au scurs și duce și în mo
mentul de față lupta, depune cele 
mai mari eforturi pentru a merita 
stima dumneavoastră și pentru a 
atinge scopurile pe care și le-a 
fixat încă din martie 1970 — 
redobîndirea independenței na
ționale și eliberarea deplina a 
teritoriului național. în mod deo
sebit forțele armate populare de 
eliberare națională a Cambodgiei 
au consimțit și. consimt să facă 
cele mai mari sacrificii pentru a 
învinge un dușman care din 
punct de vedere material este 
foarte puternic și din punct de 
vedere moral este foarte crud, 
s-ar putea spune chiar inuman. 
Acest dușman nu este regimul 
lui Lon Noi, care nu supraviețu
iește decît datorită imperialismu
lui Statelor Unite, ci imperialis
mul, el însuși, fără de care așa- 
zisa problemă cambodgiană și 
războiul din Cambodgia nu ar fi 
avut niciodată loc.

Referindu-se apoi la politica
S. U. A. de vietnamizare a 
războiului și arătînd că a- 
ceasta a suferit un eșec to
tal și ireversibil, vorbitorul 
a arătat în continuare că po
poarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian, unite pentru totdeauna, 
„sînt absolut hotărîte să lupte 
pînă la capăt, adică pînă atunci 
cînd cele trei țări ale lor vor fi 
debarasate total și definitiv de 
prezența armată și de necolonia- 
lisinul Statelor Unite ale Ameri
cii. Popoarele sînt gata să plăteas
că prețul care va trebui, chiar 
prețul celor mai mari suferințe — 
și aceasta timp de mulți ani de 
aici înainte — pentru a ajunge la 
îndeplinirea acestui scop suprem 
și sacru.

în ceea ce privește poporul 
cambodgian, el a reușit să elibe
reze mai mult de opt zecimi din 
teritoriul național și 5 milioane 
de locuitori din cele 7 milioane 
cît numără Cambodgia. Forțele 
noastre populare de eliberare na
țională se instalează la ora ac
tuală foarte aproape, de jur îm
prejurul Pnom Penhului, la o 
rază de mai puțin de 20 km de 
capitală, care constituie ultimul 
bastion al dușmanului".

în continuare, referindu-se la 
încercările imperialiștilor S.U.A. 
de a salva regimul lui Lon Noi, 
vorbitorul a arătat că Guvernul 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, reprezintă legitimi
tatea și continuitatea statului 
cambodgian. Guvernul regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei 
a spus în continuare vorbitorul, 
nu este nici un guvern în exil 
și nici un guvern fără teritorii 
și fără administrație în teritoriul 
însuși al Cambodgiei. 11 membri 
ai Guvernului Regal de Uniune 
Națională se găsesc în momentul 
de față în interiorul Cambodgiei 
și se află în fruntea unei admi
nistrații și a unei armate popu
lare care controlează mai mult 
de opt zecimi din teritoriul na
țional. Chiar și observatorii stră
ini care se găsesc la Pnom Penh 
— și care sînt cam inamicali față 
de noi:— admit că noi controlăm 
în întregime și în mod ireversi
bil mai mult de jumătate din 
țară. în ceea ce privește armata 
noastră populară, comandamen
tul dușman recunoaște în acest 
an că ea există în realitate și că 
se dezvoltă fără întrerupere. Gu
vernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei reprezintă și 
va reprezenta statul cambod
gian ; nu poate fi vorba de exis
tența a două state cambodgiene 
și nu putem accepta de a lua loc 
la conferință alături de uzurpa
torii puterii de stat de la Pnom 
Penh. Pe lîngă aceasta o aseme
nea conferință, sub pretextul 
căutării păcii, ar duce în mod 
inevitabil la o împărțire a micii 
noastre țări, ceea ce ar fi funest 
pentru ea.

Subliniind că, în mod cert, o 
nouă conferință internațională cu 
privire la Indochina, de genul 
celei care a avut loc la Geneva 
în 1954, nu ar duce la rezolvarea 
problemelor, corespunzător inte
reselor vitale ale popoarelor in- 
dochineze, vorbitorul a arătat că 
popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian nu caută cîtuși de 
puțin să umilească Statele 
Unite. Ele nu cer decît un 
singur lucru guvernului ameri
can : să facă bine să înceteze de 
a se mai amesteca cu armele sau 
cu alte mijloace în treburile in
terne ale Indochinei. In schimbul 
încetării ingerințelor Statelor 
Unite, guvernele de eliberare in- 
dochineze vor fi în întregime 
dispuse să-și normalizeze relațiile 
cu Statele Unite ale Americii și 
să construiască împreună cu po
porul american care acum ne a- 
jută, o bază de prietenie și de 
cooperare pașnică. Noi, cambod- 
gienii, știm că România, pre
ședintele său și guvernul său ne 
ajută cu noblețe în acest sens. 
Cu aceste sentimente vă cer în
găduința de a ridica paharul îm
preună cu compatrioții mei aici 
de față în sănătatea Excelenței 
Sale, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat și 
a doamnei Elena Ceaușescu.

în sănătatea Excelenței Sale 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri,

în sănătatea Excelenței Sale 
Emil Bodnaraș,

în sănătatea Excelențelor dum
neavoastră, doamnelor și domni
lor, eminenți conducători și prie
teni români aici de față.

Pentru măreția Republicii So
cialiste România, prosperitatea 
poporului român și pentru noi și 
grandioase succese în construcția 
națională și socialistă.

Pentru prietenia indestructibi
lă care unește poporul cambod
gian și poporul român I

Bunele relații româno—cam
bodgiene înregistrează un mo
ment de seamă, cu largi și pro
funde semnificații pentru evoluția 
lor mereu ascendentă : vizita ofi
cială de prietenie, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușes
cu, și a tovarășei Elena Ceaușes
cu, a Alteței Sale Regale, prin
țul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei, împreună cu Alteța Sa 
Regală, prințesa Monique Sia
nuk, vizită începută luni în țara 
noastră.

Sosirea oaspeților are loc într-o 
atmosferă sărbătorească, specifică 
marilor evenimente. La aeroportul 
București—Otopeni sînt arborate 
drapelele de stat ale României și 
Cambodgiei. Pe înalte pancarte 
se pot citi urările : „Bun venit 
șefului statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, Samdech Noro
dom Sianuk !", „Trăiască prie
tenia și solidaritatea militanta 
dintre poporul român și poporul 
cambodgian!“. Portretele celor 
doi șefi de stat, Nicolae 
Ceaușescu și Norodom Sianuk, 
domină frontispiciul pavilionului 
central al aerogării.

în întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Gheorghe Cioară, 
Janos Fazekas, Mihai Gere, Ște
fan Andrei, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, cu 
soțiile, Marin Alexie, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
acreditat pe lîngă Alteța Sa Re
gală, prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia.

Pe aeroport se află, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, conducători 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

Sînt prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Ora 9,45. Avionul, la bordul 
căruia au călătorit solii poporului 
cambodgian, aterizează. De la 
intrarea în spațiul aerian al Ro
mâniei, aeronava a fost însoțită 
de avioane cu reacție ale For
țelor noastre Armate.

La coborîrea din avion, Noro
dom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk sînt salutați cordial de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de tovarășa Elena Ceaușescu. 
Conducătorii celor două țări își 
string prietenește mîinile, își a- 
dresează urări călduroase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă oaspeților pe conducă
torii de partid și de stat români 
veniți în întîmpinare.

Apoi, prințul Norodom Sianuk 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat români, 
persoanele oficiale care îl înso
țesc: domnii Ieng Sary, tri
mis special al părții din in
terior al Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei și a Gu
vernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), 
Sarin Chhak, membru al Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.C. și mi
nistrul afacerilor externe al 
G.R.U.N.C. cu soția, Huot Sam
bath, membru al Biroului Politic 
al C.C. al F.U.N.C. și ambasador 
al Regatului Cambodgia în Re-

Vizita prințesei
Alteța Sa Regală, prințesa Mo

nique Sianuk, însoțită de tova
rășele Adriana Stătescu și Dana 
Mănescu, a făcut, luni după-a- 
miază, o vizită la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste 
România, unde a fost întîmpi- 
nată de Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Cu acest prilej, cadre ale 
muzeului au prezentat date sem
nificative privind organizarea și 
profilul acestei mari instituții 
muzeistice a țării. Au fost vizi
tate principalele secții ale Ga
leriei naționale. Alteța Sa Re
gală s-a oprit cu interes în 

publica Socialistă România, cu 
soția, Thiounn Prasith, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C. și ministru în
sărcinat cu coordonarea efortu
rilor luptei pentru eliberarea na
țională, Alteța Sa prințul Siso- 
wath Methavi, director de cabi
net al șefului statului.

în continuarea ceremoniei so
sirii, comandantul gărzii de o- 
noare prezintă raportul. Se into
nează Imnurile de stat ale Cam
bodgiei și Republicii Socialiste 
România, în timp ce se trag 21 
de salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat, Norodom 
Sianuk și Nicolae Ceaușescu, trec 
în revistă garda de onoare.

Oaspeților le sînt prezentați, 
apoi, șefii misiunilor diplomatice 
și persoanele oficiale române ve
nite în întîmpinare.

De pe un podium special, a- 
menajat pe platoul central al ae
roportului, șeful statului Cambod
gia și președintele Consiliului 
de Stat al României primesc de
filarea gărzii de onoare.

în aclamațiile numeroșilor 
bucureșteni veniți să întîmpine 
pe oaspeți, conducătorii Cambod
giei și României se îndreptă spre 
salonul oficial al aerogării. Pio
nieri oferă buchete de flori.

După ceremonialul sosirii, prin
țul Norodom Sianuk și președin
tele Nicolae Ceaușescu iau loc 
într-o mașină deschisă escortată 
de motocicliști, și se îndreaptă 
spre reședința rezervată oaspeți
lor.

Mii de cetățeni ai Capitalei, 
masați pe întregul traseu, de la 
intrarea în Capitală și pînă la 
reședință, salută cu căldură pe 
conducătorii celor două țări, o- 
vaționează îndelung pentru prie
tenia româno-cambodgiană, pen
tru colaborarea dintre țările și 
popoarele noastre. Se flutură ste- 
gulețe ale Cambodgiei și Repu
blicii Socialiste România.

Intîmpinîndu-i cu cordialitate 
și căldură, poporul român a sa
lutat, în persoana înalților oas
peți, poporul cambodgian, față 
de care nutrește adînci sentimen
te de stimă și prietenie.

în spiritul politicii consecvente 
a României socialiste de sprijinire 
a luptei popoarelor pentru liber
tate și independență, împotriva 
imperialismului și colonialismu
lui, opinia publică din țara noas
tră își reafirmă — și cu acest 
prilej deosebit — deplina soli
daritate fața de cauza dreaptă 
a poporului cambodgian și își 
manifestă încrederea în victoria 
luptei sale neobosite pentru li
bertate și apărarea ființei națio
nale. pentru dreptul sacru de a 
decide singur, fără nici un ames
tec din afară, asupra destinelor 
sale, în conformitate cu voința, 
aspirațiile și interesele sale.

în manifestările spontane, de 
caldă cordialitate, cu care au fost 
întîmpinați solii poporului cam
bodgian la sosirea lor pe pămîntul 
României socialiste își găsește o 
vie expresie convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Cambodgia 
se vor dezvolta necontenit, în in
teresul ambelor popoare, al lup
tei împotriva imperialismului, al 
cauzei progresului și păcii în 
lume.

★

La scurtă vreme după sosire, 
șeful statului Cambodgia, preșe
dintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, Norodom Sianuk, 
împreună cu persoanele oficiale 
cambodgiene care îl însoțesc, au 
depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Monique Sianuk
dreptul a numeroase lucrări de 
pictură și sculptură care ilus
trează tradițiile înaintate ale ar
tei noastre, originalitatea, sensi
bilitatea artistică și puterea de 
creație a poporului român. în- 
tr-una din săli, prințesa Moni
que Sianuk a asistat la un con
cert susținut în onoarea sa de 
corul „Madrigal" al Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" 
din București.

La plecare, Alteța Sa Regală, 
prințesa Monique Sianuk a sem
nat în cartea de onoare a muzeu
lui, exprimîndu-și admirația față 
de valorile deosebite existente în 
cadrul Galeriei naționale.
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Brigăzile „Argeș"

în acțiune
Tinerii județului Argeș și-au creat în ultimii ani o anumită 

celebritate în cadrul acțiunilor de muncă patriotică. Rcinnoind, 
în 1968, o tradiție de prestigiu a acestor meleaguri, brigada „Ar
geș 1", ocupa, în final, locul II pe țară. Un an mai tirziu „Ar
geș 11“ ocupă locul I, dar in 197u „Argeș 19“ doborînd orice re
cord al șantierelor de muncă patriotică, devenea pe marele șan
tier de la Lotru, campioană absolută pe țară. In anul trecut din 
cele 12 brigăzi formate, una, .„Argeș 27“ repetă performanțele 
precedente : din nou locul I pe țară.

Și a venit anul 1972, „vara fierbinte a afirmării prin muncă a 
tineretului". Serialul ,Argeș" a pornit de la cifra 32. Și se va 
opri la 56. Mai exact, 24 de brigăzi, pe întreg teritoriul județu
lui, se vor „bate“ pentru titlul de cea mai bună brigadă pe ju
deț, concurînd totodată și la titlul suprem pe țară, conform unei 
merituoase „obișnuințe" a anilor trecuți.

Am vizitat ieri două dintre brigăzile nou formate „Argeș" 34 
și 35, care vor lucra la autostrada București — Pitești.

Kilometrul 102. Cei peste 100 de tineri s-au rinduit în careu 
în vederea festivității inaugurale. Se dă raportul, este înălțat în 
acordurile unui marș tineresc drapelul organizației. Apoi 100 de 
uniforme albastre au pus mîn» pe unelte si au pornit la treabă. 
Aflu că acești băieți strașnici sînt elevi ai’Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" din Pitești. Cineva îmi arată printre ei pe unii care au 
mal făcut parte și în anii precedenți din brigăzile „Argeș**. Port 
un scurt dialog cu doi dintre ei, comandanții de brigadă Con
stantin Lepșa și Șerban Constantinescu. Am, așadar. în față, doi 
„veterani" ai șantierelor tineretului de muncă patriotică.

— Ce v-ați propus ? întreb.
Se privesc o clipă în ochi și declară rituos la unison :
— Să le luăm drapelul de fruntaș celor de la Uzina Mecani

că Muscel din Cimpulung. Să-l aducem la Pitești, că prea a 
stat doi ani consecutiv la ex.

Nu glumesc băieții. Cind au venit aici, la viitorul loc de mun
că, cele două brigăzi știau deja ce au de făcut. Oliviu Păun, 
un alt „veteran", secretarul comitetului u.T.C. din liceu, întărea 
cele declarate de cei doi comandanți.

— Drapelul trebuie să stea în anul viitor la noi, la Bălcescu.
— Dar aveți mulți colegi care nu știu încă bine despre ce este 

vorba. „Bobocii" din clasa a IX-a, l-am întrebat eu.
Secretarul m-a privit oarecum mirat. „Ei, și ce“, ar fi vrut 

să-mi spună. Mă invită să privesc atent. Intr-adevăr nu e nici 
un pericol. Toți ca unul. Și „veteranii" și „bobocii". Șeful de 
șantier, fost elev al liceului privește și el și zîmbește.

— Nu este vorba aici numai de cantitate, acești băieți vor face 
calitate nu glumă.

Am plecat cu promisiunea de a reveni cît de curînd.

EMANUEL ISOPESCU
F.S. Pînă în acest moment, în cinstea Conferinței Naționale a 

P.C.R. și a celei de-a 25-a aniversări a Republicii, în județul 
Argeș s-au deschis 15 șantiere de muncă patriotică ale tinere
tului. în plus, răspunzînd chemării la întrecere lansată de cole
gii din Iași, comitetele comunale din Vedea și Bălilești, comite
tele orășenești ale U.T.C. Costești și Topoloveni, au și pornit 
la realizarea obiectivelor propuse. în cîteva cuvinte se poate 
afirma că județul Argeș a devenit un șantier tineresc al mun
cii patriotice. In această vară, se preconizează ca peste 25 000 
de tineri să participe cu toate forțele la importantele acțiuni de 
muncă patriotică pe ogoare, la obiectivele industriale, în con
strucție, onorîndu-șl astfel cu brio calitatea de tineri comuniști, 
de locuitori ai unui județ care și-au propus să dețină cît mai cu
rînd un titlu al hărniciei, cinstei, onoarei și demnității socialiste.
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Anul trecut Fabrica de pos
tav Buhuși a primit pentru a 
cincea oară consecutiv titlul 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură.

Din actele vremii aflăm că 
„Fabrica de postavuri Buhuși a 
fost înzestrată chiar de la înce
put cu mașini moderne pentru 
acele timpuri, atunci fiind adu
se și instalate primele războaie 
mecanice". între atunci și acum 
s-au scurs 87 de ani și fapt 
utiic. se pare. în industria noas
tră. ultimul lot de mașini noi 
de țesut, filat și urzit a intrat 
în dotarea fabricii acum aproa
pe 40 ^le ani, vîrsta medie a 
utilajelor din cele doua țesăto
rii și filaiura veche fiind de cir
ca 50 de ani. Dacă din punct 
de vedere «istoric" acesta este 
adevărul, dip punct de vedere 
al realității existente utilajele, 
datorită nenumăratelor modifi
cări de-alungul zecilor de ani 
mai păstrează doar o piesă sau 
două din prima lor alcătuire 
mecanică.

Fără a forța nota, dintr-un 
al treilea punct de vedere, al 
rezultatelor obținute, 
de postav din Buhuși 
rează cele mai moderne aseme
nea întreprinderi de pe oricare 
meridian. Adică, în ce privește 
valoarea producției globale, va
loarea producției marfă vindu- 
tă și încasată si, se înțelege 
beneficiile.

Acest preambul se 
doveditor pentru capacitatea 
profesională a colectivului de 
salariați de aici, pentru exem
plara sa dăruire, pentru con
știința cu care înțelege să a- 
bordeze. ceea ce in termeni 
uzuali se cheamă sarcini de 
plan și care la Buhuși se chea
mă ceva mai mult : sarcini de 
plan calitative ,1 ---- _
peste plan. în prelungirea a- 
cestei devize f ’
acesta, onorarea tuturor con
tractelor la timp — cu preciza
rea că majoritatea înainte de 
termen — și se află, de aseme
nea, nenumărate cereri sunli- 
mentare din partea multor be
neficiari care, după expresia 
unui cunoscut director al unei 
mari fabrici de confecții. „Un 
furnizor ca Buhuși nu mai exis
tă, atît că trebuie să te scoli cu 
noaptea în cap pentru a prinde 
o comandă la meșterii de a- 
colo".

„Tovarășe, îmi spune ing. 
Constantin Movileanu. direc
torul comercial al fabricii, n-am 
încotro, trebuie să precizez că 
acum ne preocupă în primul rînd 
să acționăm toate pîrghiile pen
tru reducerea cheltuielilor ma
teriale, pentru diminuarea pre
țului de cost. N-am încotro, 
pentru că despre calitatea pro
duselor v-ați interesat și nu 
sîntem noi cei ce se laudă că 
au făcut ceea ce aveau obliga
ția să facă. Depășirile calitative 
sînt posibile pină la sută la 
sută în cadrul fiecărui produs. 
Și pentru că mă întrebați din 
nou. postavurile noastre pără
sesc fabrica în cazuri cu totuT 
ieșite din comun cu o miime. 
două, sub acest orocent. Canti
tativ. pînă ce se aplică mîine 
sau poimîine ultima inovație, 
avem următoarele procente pe 
primele 5 luni ale anului :

— valoarea producției globa
le : 107 la sută, față de 103.4 la 
sută cît aveam în aceeași peri
oadă a anului trecut :

— valoarea producției mar
fă : 109.6 la sută, față de 102.8

Fabrica 
concu-

și cantitative

se află, și anul 
i tuturor

dar producătorii de postavuri din Buhuși— de cinci
ori consecutiv fruntași pe fără nu se declară

mulțumiți.
Sub deviza „DIN ACEEAȘI CANTITATE DE

MATERIE PRIMA MAI MULTE PRODUSE!"
Un alt important obiectiv le mobilizează eforturile

REDUCEREA
CHELTUIELILOR

MATERIALE
la sută cit am avut în 1971 la 
sfîrșitul lunii mai ;

— beneficii : 120,6 la sută.
Pentru anul 1972 angajamen

tele noastre revăzute. prevăd 
că : valoarea producției globa
le va crește cu 25 milioane lei. 
a producției marfă cu 35 mili
oane lei, productivitatea mun
cii urmînd să crească cu 300 lei 
de fiecare salariat. Cifrele aces
tea sînt estimative. La sfîrși
tul anului vor fi rămas mult în 
urmă, beneficiile, se înțelege 
vor fi mai mari“.

Simplu : beneficiile vor 
mai mari !

Străbatem fabrica de la 
capăt la altul, străbatem fabri
ca și de la primul la ultimul 
serviciu administrativ. Notăm :

Colectivul Fabricii de pos
tav din Buhuși a lansat în luna 
august 1971 o chemare către 
toate întreprinderile din jude
țul Bacău — „Calitatea produc
ției — problemă de demnitate 
și patriotism" — îndemn către 
acel coeficient de sută la sută 
calitativ și materializat aici cu 
excepția unor miirni, cum spu
neam, in aceeași proporție, la 
nivelul întregii întreprinderi. 
Pe centrală, fabrica are cel mai 
sporit, adică realizat, indicatoi 
de calitate.

Dar. mi s-a spus, în momen
tul de față principalul obiectiv 
este diminuarea prețului de 
cost. „Din aceeași cantitate de 
materie primă mai multe pro
duse. iată deviza noastră".

Au fost depistate acele punc
te la aprovizionare și pe între
gul flux tehnologic prin care 
se risipesc gramele de materie 
primă. Este de precizat că în 
domeniul textilelor, lupta se 
dă cu gramele. Un metru pătrat 
dintr-un produs trebuie să aibă, 
de exemplu. 423 grame de lînă 
pentru & corespunde tuturor pa
rametrilor calitativi ai produsu
lui respectiv. Dacă se ‘ folosesc 
numai 410 grame sau 403 gra
me de lînă, calitatea mai este 
aceeași ? Și pentru fiecare gram 
la zeci de produse s-au făcut 
sute și sute .de probe de labo-

fi

un

rator pentru a modifica numai 
structura, nu și parametrii res
pectivului produs. S-au obținut 
pînă acum economii de 2 458 kg 
pale, adică materia primă pen
tru fire pieptănate. 16 406 ke 
fire cardate pentru țesături tip 
lînă, 2129 kg fire pieptănate 
pentru același tip de țesături. 
S-a intensificat organizarea co
lectării și prelucrării deșeurilor, 
folosirea înlocuitorilor mate
riilor prime deficitare, s-a in
trodus un regim de strictă se
veritate la recepționarea mate
riilor prime și semifabricate1 nr 
ce intră în întreprindere. Ca 
urmare a tuturor acestor ac
țiuni conjugate, nivelul de chel
tuieli la mia de lei producție 
marfă a scăzut de la 861 la 
858,85 lei pe primele 5 luni.

La capitolul ..............
capitol 
ducerea 
exemplele 
ceeași 
găsirea 
cerea 
lei. Au fost modernizate în în
tregime cea mai mare parte a 
fluxurilor tehnologice. s-au 
construit : o mașină de festo- 
nat pături care altminteri tre
buia adusă din import, mașină 
de lipit ambalaje, un agregat 
pentru spălare necesar în sec
ția de finisaj, mașină de cane- 
tat. mașină de tăiat fibre, in
stalație de transport pneumatic 
pentru întreaga fabrică, apara
tură necesară descoperirii de 
noi soluții compoziționale 
lista e departe de a se opri aici. 
Va trebui să amintim întrece
rile între secțiile productive 
pentru ‘ economisirea de mate
rie primă, pentru reducerea 
aproape la zero a timpilor 
morți la mașini, și vom con
chide că — expresie curentă 
dar relevînd în acest caz un a- 
devăr integral — aici se lu
crează la cea mai înaltă ten
siune.

Anul trecut Fabrica de postav 
Buhuși. cum spuneam la început 
a primit pentru a cincea oară 
consecutiv titlul de întreprin
dere fruntașă pe ramură. Cei

peste 2 200 de comuniști, dintre 
care foarte mulți tineri, orga
nizația de tineret, întregul co
lectiv au convingerea că stea
gul de fruntaș nu va pleca de 
la Buhuși pînă în 1974. De 
ce pînă în 1974 ? Pentru că 
atunci vom fi dotati cu mașini 
noi și dacă vom avea si mașini 
noi se mai pune problema că 
nu vom fi mereu „consecutivi"?

autoutilării — 
nemijlocit legat de re- 

p re tulul de cost 
pledează pentru #»- 

maximă seriozitate în 
soluțiilor pentru redu- 

cheltuielilor la mia de

că ma- 
referit 

____ ____ _____ ___ smul
ge o secundă în plus, adevărul 
este că limita lor de exploatare 
maximă a țost atinsă. De-a lun
gul a cîtorva decenii, în special 
în ultimele două, oamenii de 
aici ău metamorfozat în utila
je moderne ceea ce era „mo
dern" acum 40—50 sau chiar 60 
de ani. Comentariile în ce pri
vește excepționala lor capaci
tate tehnologica și profesiona
lă. așa cum glăsuiește expresia, 
sînt de prisos. Performantă teh
nologică remarcabilă în sine 
metamorfoza aceasta ilustrea
ză fidel potentele și dăruirea 
unui colectiv de oameni înscris 
pe un vector a cărui mișcare 

anti- 
in 
și 
se 
ce

ascendentă este greu de 
cinat. Rezultatele obținute 
ultimii ani depun mărturie 
ne vine greu să știm dacă 
va dubla sau tripla planul - 
va fi stabilit pentru 1974, cînd 
acele mașini noi vor intra pe 
mîinile muncitorilor de la Fa
brica de postav din Buhuși.

Pînă atunci, așa cum am re
zumat în rîndurile de mai sus. 
eforturile pentru a reduce din 
banii investiți se materializea
ză pozitiv și discutînd cu Mitrea 
Gheorghe, secretarul comitetu
lui de partid al fabricii, la rugă
mintea de a afla numele cîtorva 
fruntași în producție, am pri
mit următorul răspuns : „La 
noi, tovarășe ziarist, fruntașii 
se află la sfîrșitul anului, dacă 
sîntem fruntași pe ramură sîn- 
tem și fruntași așa 
întrebați dumneavoastră, 
fel cum ?"

NICOLAE ADAM

Practic, fără a afirma 
șinilor la care ne-am 
nu li ise mai poate

Foto: A. BARTHA

Două fotografii

cum 
Alt-

ORELE FIERBINȚI
ALE SECERIȘULUI

<*

In Cîmpia Teleormanului, 
combinele au intrat în 
lanuri. Au mers continuu, 

dar anevoios pentru că recolta 
de orz e mai bună decît orieînd.

Producțiile medii realizate 
depășesc ou sute de kilograme 
nivelul planificărilor, cotele an
gajamentelor, și nu numai în- 
tr-un număr restrîns de unități, 
ci în toate cooperativele agrico
le șî întreprinderile de stat.

— Orzul e • proba de foc a 
campaniei, e de părere Gheor
ghe Rădulescu, combinerul nu
mărul unu al Stațiunii Purani. 
Aici, la cooperativa agricolă Pu
rani, noi avem o sută de hectare 
cu orz și am început lucrul vi
neri la prînz. Duminica va fi 
gata. Producția e bună. Peste 
cîteva zile începejn la grîu. 
Skorospelka e aproape făcut, 
înainte de 1 iulie vom în
cheia cu recoltatul.

în urma combinelor, trei pre
se de balotat lucrau continuu 
în agregat cu săniile confecțio
nate pe plan local, asigurînd gru
parea baloților la capetele solei. 
Apoi, 14 tractoare la arat, la dis
cuit și la semănatul culturii du
ble. Toată suprafața de orz este 
prevăzută să asigure porumb pen
tru boabe, iar alte șase sute de 
hectare cultivate cu păioase vor 
fi semănate cu porumb furajer. 
Pentru asigurarea succesului, 
ceea ce preocupă acum este a- 
sigurarea Unui ritm intens de 
lucru la executarea muncilor de 
sezon. Se urmărește eliberarea 
celei mai mari părți a forței de 
muncă de lucrările colaterale și 
direcționarea ei la seceriș.

— Toate acestea, cu ce efect

asupra rezultatelor economice ale 
cooperativei ?

— Mai întîi că pierderile prin 
scuturare sînt excluse, suprafața 
fiind recoltată în limitele epocii 
optime, ne răspunde inginerul 
Marin Nedea, președintele co
operativei agricole. Am recupe
rat în întregime și, mai ales, vom 
asigura necesarul de concentrate

• în trei zile, patruzeci 
la sută din suprafața de 

orz a fost recoltată și 
însămînțată cu porumb
• Zece mii de tineri la 

acțiuni patriotice pe
frontul recoltei

pentru zootehnie din cultura du
blă. După calculele mele, cîști- 
gul se ridică la peste o jumătate 
milion de lei.

Cu creionul în mînă, bunul 
gospodar socotește în fiecare mi
nut. La fel au procedat și coope
ratorii de la Videle, care în nu
mai două zile au recoltat lanul 
de orz întins pe 150 hectare. Șase 
combine au lucrat cîte 14 ore pe 
zi. In felul acesta s-a putut cîș- 
tiga o zi, timp în care tractoarele 
au și arat miriștea, suprafața de 
teren fiind însămînțată cu culturi 
duble.

Și, ca exemple ar putea fi a-

dăugate cooperativele agricole 
din Cemetu, Fîntînele, Piatra, 
Putineiu, Moldoveni, Buzescu...

în județul Teleorman, ritmul 
intens de lucru de la cooperati
vele agricole amintite nu consti
tuie o excepție. Aproape 50 de 
cooperative agricole au și înche
iat recoltatul orzului; aproape 
60 la sută din suprafața cultivată 
fiind eliberată. Reușita este efec
tul unei activități doar de 3 zile. 
Ceea ce este un succes! Un 
succes dezvoltat pe o temeinică 
organizare a muncii, pe efortul 
depus în scopul punerii la punct 
a combinelor, tractoarelor și pre
selor de balotat paie, pe inița- 
tiva materializată în forme sti
mulatorii de retribuție — atît 
pentru mecanizatori, cît și pen
tru cooperatori — pe perioada 
recoltării grînelor. Au fost asi
gurate spațiile de depozitare, 
iar mijloacele de transport sînt 
suficiente și bine puse la punct. 
Materializînd angajamentul for
mulat în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și a 
celei de a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii, agriculto
rii județului Teleorman se stră
duiesc să încheie recoltatul 
grînelor pînă cel mai tîrziu pe 
4—5 iulie; în același interval de 
timp să însămînțeze cu culturi 
duble cel puțin 30 000 hectare, 
iar pînă pe data de 10 iulie să 
execute arăturile de vară pe în
treagă suprafață. Succes posibil 
de obținut și ca urmare a parti
cipării celor aproape zece mii de 
elevi și tineri ce s-au integrat 
acțiunilor patriotice din agricul
tură.

GH. BRAD

Inițiativa tinerilor 
de la ferma zootehnică

(Urmare din pag. I) 

cincinalului. Și noi avem posibi
litatea să realizăm producția 
cincinalului în numai patru ani. 
Cum ? Umplînd zilnic cu lapte 
patru bidoane peste cele 60 cîte 
ne erau pînă acum necesare; 
străduindu-ne ca de la o sută de 
vaci să obținem cel puțin 90 de 
viței.

în final, discuțiile s-au concre
tizat în angajamentul formulat de 
către tineri prezentat la începu
tul acestor rînduri.

— Avem 722 de vaci de lap
te, remarca Mako Bela, președin
tele cooperativei, iar inițiativa 
propusă de tinerii noștri a fost 
preluată de către toți îngrijitorii. 
Calculul realizat de ei la nivelul 
a 14 grupe de animale este acum 
ridicat la cota cooperativei. A- 
plicînd-o, cîștigăm în cel puțin 
patru direcții. In primul rînd 
sporim producția de lapte. Numai 
în acest an volumul livrărilor va 
fi cu aproape cinci sute hecto
litri de lapte superior prevederi

lor. Apoi, realizăm un indiee de 
natalitate aproape de 90 la sută, 
ceea ce ne permite obținerea su
plimentară a 98 de viței. Se ada
ugă cîștigurile vizînd gos
podăria furajelor. încă din zilele 
trecute, în orele libere, tinerii sa
tului — și nu numai ei — au 
pornit acțiunea de recoltare a fî- 
nurilor de pe marginea șoselei. 
Ca urmare, cu o sută de tone va 
spori rezerva de furaje a coope
rativei. Totodată, în cîmp, cele 
620 de hectare finețe au rost re
partizate, concret, pe familii în 
vederea cosirii fînurilor și a efec
tuării transportului acestui pre
țios furaj în sector, iar pășunile 
au fost supuse unui program de 
fertilizare prin tîrlire. Și, în fine, 
această inițiativă are un efect 
asupra veniturilor obținute de 
cătr^cooperativă. Un calcul esti
mativ ne dovedește că sporul 
veniturilor bănești este de peste 
un milion și jumătate de Iei. Ge
neralizată, inițiativa ne permite 
ca la ferma de vaci producția 
globală prevăzută pentru cinci

nal sa fie realizată în numai pa
tru ani.

Precizări cu putere de conclu
zie. O concluzie care impune a- 
tenției tinerilor îngrijitori de a- 
nimale din întreaga țară, o ini
țiativă. Sigur, vor fi unități agri
cole care vizează producții 
medii de lapte de peste 3 000 li
tri de la fiecare vacă furajată, 
dar inițiativa celor din Cernatul 
Covasnei are darul de a stimula 
efortul pentru mai mult, mai 
bine, mai ieftin. Tovarășul Ion 
Moldovan, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare 
și apelor, aprecia că „generaliza
tă în toată țara, inițiativa amin
tită s-ar putea concretiza în 
obținerea, peste prevederile pla
nului de stat pentru acest an, a 
cel puțin un milion hectolitri de 
lapte".

Cine se prinde la această în
trecere ? „Scînteia tineretului" își 
propune să prezinte continuu 
secvențe din întrecerea îngrijito
rilor mulgători desfășurată sub 
lozinca : Cincinalul în patru ani!
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SAVANTUL
DE ORIGINE

ROMÂNĂ,
HERMANN
OBERTH

Profesorul Hermann Oberth 
avea să ne primească la orele 
16,30. Sosisem la hotel cu mult 
mai devreme. în așteptarea în- 
tîlnirii cu reputatul savant de 
origine română (care ne vizitea
ză țara la invitația Academiei 
R.S.R.) ne-am retras în holul 
răcoros de la „Athenee Palace". 
Aveam un răgaz pentru a răsfoi 
însemnările privind activitatea 
științifică a oaspetelui nostru.

...Așadar, savantul Hermann 
Oberth este originar din Sibiu. 
Interesantă coincidență. în 
urmă cu 500 de ani în acest o- 
raș românesc s-a conturat pen
tru prima oară în lume schița 
unui dispozitiv de zbor acționat 
prin patru trepte succesive de 
aprindere și prevăzut cu stabi
lizatori de direcție. Autorii a- 
cestui dispozitiv — trei sibieni 
ale căror nume nu au intrat 
în istoria științei — au lăsat 
posterității un manuscris care 
cuprinde ideea îndrăzneață a 
construirii rachetei în trepte. 
Eia însă în secolul al XVI-lea, 
într-o epocă și într-o societate 
cînd asemenea idei nu puteau 
rodi. Soluțiile celor trei inven
tatori au rămas astfel neștiute 
într-un raft de arhivă. După a- 
proape o jumătate de mileniu, 
un alt sibian își înalță gînduri- 
le către spațiile extraterestre. 
El pune astiel bazele unei știin
țe noi : navigația cosmică cu a- 
juforul rachetelor. Pentru pri
ma oară în lume proiectează și 
calculează în toate detaliile o 
rachetă cu două trepte. Reme
morarea acestui moment a mar
cat începutul convorbirii noa
stre cu profesorul Hermann O- 
berth.

—• In anul 1922 ați pu
blicat prima du, carte: 
„Racheta spre spațiile in
terplanetare4*. Intr-un mo
ment tn care eforturile 
pentru dezvoltarea avia
ției se soldau încă cu nu
meroase victime omenești, 
cum de ați acut curajul 
să vă gîndiți la posibili
tatea zborului printre 
aștri ?

— Cred că totul a pornit de 
la Jules Veme. Aveam 12 ani, 
eram elev la Sighișoara, cînd am 
citit cartea lui „De la pămînt 
spre lună44. Intr-o vreme cînd 
călătoria prin spațiu era numai 
o ficțiune literară sau filosofică, 
prea puțini se gîndeau că visu- 
surile lui Jules Verne vor deveni

i LAUREAȚII CONCURSULUI I 
'{CULTURAL-ARTISTIC AL ELEVILOR'{

| LICEE
. I. FORMAȚII CORALE

a) Coruri mixte (voci egale) :
Premiul I — Liceul „Gh. La- 

|zăr“ Sibiu, iud. Sibiu ; Premiul
II — Liceul nr. 2 Tîrn&veni, 
jud. Mureș ; Premiul III — Li
ceul Militar „D. Cantemir" 

I Breaza, jud. Prahova ; — Liceul
Covasna, jud. Covasna.

b) Coruri de cameră : Pre- 
imiul I — Liceul nr. 2 Sibiu, 

jud. Sibiu; Premiul II — Li
ceul Gheorghienl, jud. Harghi- 

Ita ; Premiul III — Liceul eco
nomic Brașov, jud. Brașov.
2 FORMAȚII orchestrale

Ia) Orchestră de muzică popu
lară : Premiul I — Liceul eco- 

Inomic Ploiești, jud. Prahova |
Premiul II — Liceul nr. 1 SI.

Gheorghe, jud. Covasna ; Men
țiuni — Liceul pedagogic Sibiu, 

Ijud. Sibiu.
b) Orchestre Oe muzică ușoa

ră : Premiul III — Liceul ener- 
■ getic Sibiu, jud. Sibiu.

3. FANFARE

I Premiul I - Liceul pedago
gic Sibiu, jud. Sibiu ; Premiul
II — Liceul nr. 3 Sighișoara, 

I jud. Mureș.
1 4. GRUPURI FOLCLORICE

! Premiul Special al C.C.E.S., 
’ Liceul Deda. jud. Mureș.
| 5 FORMAȚII DE DANSURI

a) Populare; Premiul 1 — 
I Liceul de chimie Făgăraș, iud.

Brașov ; — Liceul nr. 2 Reghin, 
jud. Mureș ; Premiu] II — Li- 

Iceul nr. 1 Sf. Gheorghe, jud.
Covasna ; Premiu] III — Liceul 
Rupea, jud. Brașov — dansul 
fetelor din Crihalma ț — Li- 

Iceul nr. 2 Sighișoara, jud. Mu
reș ; Mențiuni — Liceul Unirea 
Brașov, jud. Brașov ; — Liceul 

I.,Axente Sever" Mediaș, jud. Si
biu.

Ib) Clasic (solo) : Premiul I —
- Gorea Mirela, Lie. Unirea 
Brașov, jud. Brașo/.

CURAJUL DE A ATINGE 
PERFECȚIUNEA

• Istoria rachetelor destinate zborului începe la Sibiu. • Un pro
fesor de liceu din Media; deschide în 1922 dialogul cu cosmosul.
• Oficiul de invenții al României înregistrează în anul 1931 
prima rachetă de concepție modernă. * Gînduri de viitor : valo

rificarea energiei solare.

cîndva realitate. Eu am crezut 
în asemenea visuri. Eram con
vins că nimic nu este imposibil 
de realizat în această lume dacă 
se găsesc mijloacele practice ne
cesare. Numai că mijloacele 
preconizate de Jules Verne ră- 
mîneau într-adevăr de domeniul 
fanteziei.

La începutul secolului nostru 
un elev de liceu, gîndindu-se la 
posibilitatea zborului cosmic, 
infirma teoria fantezistă a lui 
Jules Verne, propunînd in 
schimb o soluție realistă din 
care avea să se nască nu peste 
multă vreme concepția ce va 
sta la baza navigației cosmice.

— A fost greu ?
— Ce să fie greu ?

— Să găsiți această so
luție realistă?

— Mai greu a fost să-i con
ving pe oameni că poate exista 
o soluție realistă.

— Cu cine ați avut de 
luptat ?

— In primul rînd cu pruden
ța editorilor.

— După cite știm, pri
ma dv. cartea a avut 
succes. Apariția sa a de
clanșat pe plan mondial 
o adevărată dispută știin
țifică privind posibilitatea 
zborului cosmic.

ceul pedagogic Sibiu, jud. Si
biu.

«. FORMAȚII DE TEATRU
Premiul î — Liceul nr. 2 

Brașov, jud. Brașov; Premiul 
III — Liceul „Bolyai Farkaș" 
Tg. Mureș, jud. Mureș.

7. BRIGĂZI ARTISTICE DE 
AGITAȚIE

Premiul I — Liceul industr. 
constr. mașini Brașov, jud. Bra
șov • Premiul III — Liceul 
„Axente Sever" Mediaș — jud. 
Sibiu.

8. GRUPURI VOCALE
(de muzică populară, clasică și 

ușoară)
Premiul II — Grup vocal cla

ZONA BRAȘOV
sic Lie. pedag. Tg. Mureș, jud. 
Mureș ; — Grup voc. muz. pop.. 
Lie. pedag. Tg. Mureș, jud. Mu
reș.

9. SOLIȘTI VOCALI
a) Soliști vocali muzică popu

lară : Premiul I — Ianoși Va- 
lerica, Lie. Rîciu, jud. Mureș j 
Premiul II — Geamănu Rodi- 
ca. Lie. Victoria, jud. Brașov; 
— Șoarice Domnica, Lie. nr. 3 
Ploiești, jud. Prahova ; Premiul 
III — Kiraly Iudith, Lie. nr. 1 
Sf. Gheorghe. jud. Covasna ; — 
Munteanu Monica, Lie. nr. 1 
Sf, Gheorghe, jud Covasna ; 
Mențiuni — Tovan Floarea, Lie. 
pedag Odorheiul Secuiesc, jud. 
Harghita.

b) Soliști vocali de muzică 
ușoară : Premiul I ■ — Pătru 
Carmen, Lie. nr. 2 Reghin, jud. 
Mureș ; Premiul II — Dima Au
relia. Lie. nr. 5 Ploiești, jud. 
Prahova ; Mențiuni — Orlea A- 
drian. Lie. energetic Sibiu, jud. 
Sibiu ; — Lepșa Lucian, Lie. 
nr. 2 Brașov, jud. Brașov.

— Da, dar pînă la apariția ei 
am avut multe necazuri.

Tntr-adevăr, apariția cărții 
„Rachetă spre spațiile interpla
netare0 a urmat o cale spinoa
să. Tînărul cercetător a depus-o 
la Heidelberg ca dizertație. A 
fost însă respinsă. Apoi a în
cercat să o publice. Patru edi
tori au refuzat publicarea a- 
cestei lucrări, considerînd-o... 
neserioasă. Hermann Oberth se 
reîntoarce atunci in țară. Aici 
redeschide lupta pentru publi
carea cărții. Reușește suportînd 
cheltuielile de tipar din econo
miile realizate de soția sa. Deși 
rezervele în jurul cărții nu s-au 
topit. Universitatea din Cluj 
o acceptă ca lucrare de diplo
mă. Astfel, în luna mai a anu
lui 1923 lui Hermann Obert i se 
acordă titlul de profesor. Pleacă 
la Mediaș unde începe să pre
dea matematica, fizica și chi
mia.

La Mediaș profesorul Her
mann Oberth continuă curajos 
dialogul său cu cosmosul.

— Asta pentru că acest dialog 
cu cosmosul devenise țelul vie
ții mele. Aici am scris o nouă 
carte pe care am publicat-o în 
anul 1929.

— Este vorba despre 
„Căile navigației cosmi
ce44 ?

— Așa se intitula. Cartea a 
fost premiată de Asociația Fran
ceză de Astronautică. Specialiș
tii au numit-o „Biblia astronau- 
ticii". Ea va fi reeditată anul 
acesta în România. De altfel a 
fost cerută spre publicare și de 
cîteva edituri din R.F. a Ger
maniei.

— Dv. lucrați pe a- 
tunci în contul viitorului 
sau sperați într-o realizate 
imediată a zborului cos
mic ?

— Dacă speram ? Mai repede 
doream o realizare imediată. Dar 
de la dorință la fapte... In rea
litate, ideile conturate de mine 
s-au materializat potrivit dorin
țelor și speranțelor mele abia 
după 1946.

Reținem afirmația profesoru
lui : „potrivit dorințelor și spe
ranțelor mele". Nu știm exact 
ce a vrut să spună. Și nici nu 
l-am întrebat. Ne gîndim însă 
Ia un episod din viața sa. în a- 
nul 1938 Hermann Oberth este 
invitat să lucreze la Școala po
litehnică din Viena. Apoi a în
ceput războiul. în 1941 este mo
bilizat la Peenemiinde. Mulți au 
crezut că Hermann Oberth ar 
fi construit aici rachetele „V-2“.

c) soliști vocali de muzică 
cultă: Mențiuni — Katy E/a, 
Lie. nr. 2 Reghin, jud. Mureș j 
— Iliescu Rodica, Lie. „I. L. 
Caragiale" Ploiești, jud. Pra
hova ; — Costescu Lidia, Lie. 
nr. 2 Ploiești jud. Prahova.

10. SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI
a) De muzică populară i Pre

miul III — Dinu Gheorghe, 
Lie. „N. Iorga" Vălenii de 
Munte, jud. Prahova ; — Agîr- 
liței Dumitru, Lie. militar „D. 
Cantemir" Breaza, jud Praho
va ; Mențiuni — Kollo Balint, 
Lie. Ditrău, jud. Harghita.

b) De muzică cultă : Premiul 
I — Radu Hamzea, Lie. „Dr. 
Meșotă" Brașov, jud. Brașov ; 
Mențiuni — Sebesi Emmese,

Lie. Cristurul Secuiesc, jud. 
Harghita.

11. MONTAJE LITERAR-MU- 
ZICALE

Premiul 1 — Liceul Tg. Se
cuiesc, jud. Covasna; Premiul
II — Liceul „Dr. Meșota" Bra
șov, jud. Brașov ; Premiul III
— Liceul „Papiu Ilarian" Tg. 
Mureș, jud. Mureș ; Mențiuni
— Liceul „St. L. Roth" Sibiu, 
jud. Sibiu ; — Liceul pedagogic 
Ploiești, jud. Prahova.

12 RECITATORI
Premiul I — Orban Iulia, Lie. 

pedag. Tg. Mureș, jud. Mu
reș ; Premiu] II — Vasilescu 
Răzvan, Lie nr. 1 Ploiești, jud. 
Prahova ; Szabo Eva, Lie. Vlă- 
hița, jud. Harghita; Premiul
III — Bogdan Cuza, Lie. „A-
xente Sever" Mediaș, iud. Si
biu ; — Sandor Magda. Lie.
Gheorghieni, jud. Harghita ; 
Mențiuni — Simina Moldovan, 
Lie. nr. 4 Brașov, iud. Brașov ;
— Farcaș Aneta. Lie. nr. 2 
Ploiești, jud. Prahova.

Adevărul este că realizarea a- 
cestor rachete s-a făcut fără 
știrea și consimțămîntul savan
tului. Dar după ideile lui. în 
favoarea lui Hermann Oberth 
pledează faptul că în 1949 Aso
ciația Britanică de Astronauti- 
că din Londra (orașul asupra 
căruia s-au abătut primele ra
chete ,»V-2“) l-a primit ca mem
bru de onoare. De altfel el a 
părăsit Peenemiinde încă din 
1943. După încheierea războiului 
s-a stabilit în orășelul Feucht 
de lingă Niirenberg.

— Ați afirmat că doreați 
realizarea cit mai grabni
că a zborului cosmic. Ce 
ați făcut practic în acest 
scop ?

— în lupta pe care am dus-o 
împotriva celor ce nu credeau 
în posibilitatea zborului inter
planetar, armele mele nu au fost 
numai ideile, ci și transpu
nerea lor în practică. Astfel, la 
Oficiul pentru invenții al Româ
niei s-a putut înregistra în anul 
1931 prima rachetă cu combusti
bil lichid realizată după concep
ția mea. Cercetările au avansat

după ce în 1935 am primit apro
barea în vederea realizării unor 
lucrări experimentale la Școala 
de aviație din Mediaș.

— La 12 aprilie 1961 
este lansată prima navă 
cosmică avîna la bord un 
om: sovieticul Iuri Ga
garin. Capătă astfel con
firmare, după 48 de ani, 
teza dv. privind posibili
tatea pătrunderii omului 
în cosmos. Apoi primul 
mesager al Terrei a pășit 
pe lună. Ce credeți că a 
contribuit în mod funda
mental la realizarea a- 
cestor performanțe ?

— Apariția computerilor. Dacă 
omul n-ar fi creat mașina elec
tronică de calcul, zborul cosmic 
ar fi avut loc abia peste 100 de 
ani. Există concepția că nimic 
în această lume nu este perfect. 
Dar dacă o navă cosmică nu este 
perfectă, se poate produce o 
catastrofă. Computerii nu numai 
că l-au ajutat efectiv pe om, 
dar i-au dat și curajul necesar, 
pentru a tinde către perfecțiu
ne. Este semnificativ că în timp 
ce dezvoltarea aviației s-a făcut 
cu mari jertfe omenești, în cos
monautică, unde datorită acțiunii 
computerilor calculele sînt extrem 
d,e precise, salturile cantitative

ȘCOLI PROFESIONALE I
1. FORMAȚII CORALE 1

I c) Tematic: Mențiuni — Li

a) Coruri mixte (voci egale) : I 
Premiul II — Școala prof. Vi- | 
trometan Mediaș, jud. Sibiu.

b) Coruri de cameră (Nu s-a | 
acordat).

2 FORMAȚII ORCHESTRALE |

a) Orchestre de muzică popu
lară : Premiul II — Grup, șco- I 
iar prof, și tehnic Tg. Mureș, I 
jud. Mureș; — Școala prof,
auto Brașov, jud. Brașov. j

3. FANFARE
Premiul III — Grup, școlar I 

prof. Metalo-tehnica Tg. Mureș, ■ 
jud. Mureș ; Mențiuni — Școa
la prof. „Tractorul" Brașov, I 
jud. Brașov. |

4. FORMAȚII DE DANSURI I 
POPULARE

Premiul Special U.G.S.R., I 
Școala prof, chimie Victoria, I 
jud. Brașov j Premiul II — 
Centrul șc. prof. Cisnădie, jud. ■ 
Sibiu; Premiul III — Școala I 
prof. Odorheiul Secuiesc, jud. I 
Harghita.

5. FORMAȚII DE TEATRU
Premiul II — Școala prof. I 

M.I.U. Brașov, jud. Brașov. |
6. SOLIȘTI VOCALI DE MU- ■

ZICĂ UȘOARA
Mențiuni — Pîrnea Florin, . 

Șc. prof. Independența Sibiu, I 
jud. Sibiu; Sițoiu Livia, Șc. I 
prof. „Independența" Sibiu, jud. 
Sibiu. |
7. SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI '

DE MUZICA POPULARA I
Mențiuni — Belea Mircea, ’ 

Școala prof. Plopeni, jud. Pra- . 
hova. I
8. MONTAJE LITERAR-MU-

ZICALE
Premiul III — Centrul șc. de 

chimie Ploiești, jud. Prahova. I 

și calitative se fac fără jertfe. 
Fără computeri, zborul cosmic 
ar fi fost o săritură în necunos
cut.

— în viitor, ce așteaptă 
omul de la computeri ?

— Cu șapte ani înainte de 
memorabila dată a zborului lui 
Iuri Gagarin am publicat cartea 
„Oameni în Cosmos44. în această 
lucrare am dezvoltat ideea con
struirii în cosmos a unei oglinzi 
spațiale cu un diametru de peste 
100 km., capabilă să valorifice 
în folosul omului energia sola
ră. Un asemenea eveniment va 
fi pregătit cu ajutorul compute
rilor. Atunci omul va dispune 
de o forță în stare să topească 
drumurile veșnic înghețate ale 
nordului, să „regleze" clima după 
nevoile agriculturii, să lumineze 
noaptea orașe și ținuturi întregi. 
S-ar putea crea astfel un spațiu 
vital suplimentar pentru încă 15 
miliarde de oameni.

— Ați venit în Româ
nia pentru a participa la 
festivitățile de aniversare 
a 60 de ani de cînd pro
moția dv. a absolvit li
ceul din Sighișoara. După 
șase decenii de activitate 
științifică, ce rol credețt 
că joacă anii de liceu în 
formarea unui savant ?

— Școala îi oferă elevului 
nu numai cunoștințe, ci și me
tode care îl ajută să desprindă 
concluzii legate de ceea ce cu
noaște. Formarea omului de ști
ință începe de la însușirea unui 
asemenea sistem.

— Credeți că un om de 
știință se poate forma nu
mai într-un institut de 
cercetări ?

— Există și un „al doilea 
drum" care duce către domeniul 
activității științifice. Firește, acei 
tineri care lucrează de la în
ceput în institute de cercetări 
au șanse mari de a se afirma. 
Dar cine are într-adevăr ceva 
de spus în știință, va spune in
diferent dacă este angajat îiA- 
tr-un mare institut de cercetări 
sau dacă este profesor în provin
cie. Cu o condiție însă : în loc 
să se lamenteze, să lucreze.

— Și acum, o întrebare 
de ordin sentimental: ce 
impresie va făcut reîntîl- 
nirea cu România?

— încă nu am o documen
tare prea bogată. Dar am văzut 
Bucureștii și sînt îneîntat. Am 
regăsit un oraș modem, în as
censiune și foarte ospitalier. Am 
avut cîteva întîlniri la Academie 
și mi-a plăcut că aici domină 
eforturile către perfecționare. 
Cred că este o caracteristică a 
întregii țări. Sînt convins că în 
timpul șederii în România voi 
cunoaște întîmplări și fapte e- 
motîonante.

Aici convorbirea noastră s-a 
încheiat. Am avut impresia că 
savantul este emoționat. Poate 
că este un om sentimental. îl 
trădează hotărîrea de a-și săr
bători în țară a 78-a aniversare 
a nașterii sale,

ADRIAN VASILESCU, 
IOAN VOICU

Trei 
întrebări 
pentru 
Florian
Pittiș

Luni seara în Gara de Nord, 
printre călătorii care plecau cu 
Wiener Walzer-ul distingem fi
gura tînărului actor bucureștean 
Florian Pittiș.

— încotro ?
— Plec la Salsburg unde sînt 

invitat, alături de regizorul Lu
cian Pintilie și actrița Doina Tu- 
fescu, la seminarul inemațional 
de teatru.

— Ce temă are acest seminar?
— Tema este „Actorul în miș

care" ; vor preda Alvin Epstein, 
regizor de pe Broadway, iar 
ca lectori-invitați vor participa 
teoreticianul teatral Martin 
Esslin și binecunoscutul panto

mim Marcel Marceau. Este deci 
lesne de înțeles de ce aștept cu 
nerăbdare începerea cursurilor 
acestui seminar. Sper, de aseme
nea, ca aici să-1 întîlnesc și pe 
prietenul meu, regizorul Andrei 
Șerban care, după cum știți, a 
pus în scenă, „Medeea" lui Eu- 
ripide la teatrul experimental 
new-yorkez „La MaMa“.

— Cît durează lucrările semi
narului ?

— Cursurile vor ține aproape 
trei săptămîni, timp după care 
mă voi întoarce în țară pentru 
a începe filmările la noua pro
ducție a regizoarei Elisabeta 
Bostan, „Veronica". Aștept apoi 
cu nerăbdare reluarea în stagiu
nea de toamnă, a spectacolelor 
de muzică și poezie, a căror se
rie de succes s-a încheiat acum 
cîteva zile.

GEORGE STANCA

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

CARE ESTE VIITORUL

TINERILOR „DE VIITOR"?

reale

ade- 
o în-

Una dintre caracteristicile cele 
mai interesante ale stagiunii pe 
care o încheiem a fost masiva 
prezență a celei mai tinere gene
rații de muzicieni pe scenele de 
concert ale țării. Conservatoa
rele, liceele de muzică au înțe
les necesitatea unor permanente 
confruntări a tinerilor care-și de
dică forțele artei sunetelor cu 
publicul sălilor de concerte șt 
au inițiat în ultimul an cu spri
jinul unor instituții muzicale și 
ale unor case de cultură 
stagiuni concertistice.

Cronicarii au consemnat 
seori în stagiunea pe care 
cheiem multiple manifestări de 
acest fel care pregătesc terenul 
necesar manifestării viitoarelor 
talente ale țării, au remarcat nu
mele zecilor de tineri instru
mentiști, cîntăreți, au eviden
țiat valorile unor formații corale 
și orchestrale școlare.

Săptămîna trecută a însemnat 
o perioadă de „vîrf“ în dome
niul acestor manifestări. închi
derea anului școlar a înscris un 
număr record de concerte și re
citaluri școlare.

Am ascultat la Ateneu acele 
excepționale formații corale ale 
Liceului de Muzică nr. 1 care 
sub îndrumarea unor dirijori și 
pedagogi de talent — Ana Mo- 
tora îonescu, E. Grigoraș, Niculae 
Niculescu — ne-au restituit cu 
vibrație artistică și înaltă profe- 
sionalitate cîteva dintre giuvae- 
rurile literaturii corale naționale 
și universale, clasice și contem
porane. Am ascultat la Casa de 
cultură a Studenților din Capi
tală o producție a unei școli ele
mentare de muzică și arte 
plastice demonstrînd rolul cu to
tul deosebit al unor asemenea 
școli în procesul educațional-ar- 
tistic.

Duminică seara la Ateneu, cu 
prilejul serbării de sfîrșit de an 
a Liceului de Muzică nr. 1 l-am 
ascultat pe Tudor Dumitrescu 
cînttnd la cei 15 ani săi cu ma
turitate dificila partitură a celui 
de al treilea concert beethove
nian.

Momente cu totul deosebite 
în această agendă de manifestări 
școlare au fost marcate de cele 
două concerte ale absolvenților 
liceelor de muzică din Capitală

DEMOCRAȚIA

DISTRIBUȚIILOR
Cu emisiunea „Timișoara pe 

adresa dumneavoastră...* tele- 
vizunea ajunge La a treia pre
zentare a unor talente actori
cești din județele țării, ceea ce 
constituie un eveniment dacă 
ne gîndim că micul ecran a 
fost și încă este „monopolizat" 
de actorii scenelor bucurește
ne.

A fost întîi pe adresa nos- 
tră, a telespectatorilor, Clujul, 
pe urmă lașul, duminică : Ti
mișoara. Au fost deci în aten
ția noastră interpreți meritu
oși pe care studiourile din 
Calea Dorobanți arătîndu-ni-i 
ni i-a descoperit ca viitori 
protagoniști ai altor și altor 
emisiuni. Sperăm să nu mai 
fie vorba doar de „excepții" 
duminical-distractive, ci de un 
constant efort de distribuire a 
tuturor interpreților din țară 
pentru că arta televiziunii, a 
imaginii și a cuvîntului ne pa
re și chiar este cea mai „de
mocratică" dintre artele pe 
care le-am inventat.

Este o datorie pe care tele- 
vizunea și-o plătește cu zgîr- 
cenie această aducere în fața 
camerelor de luat vederi a 
nenumăraților actori și talente 
din țară, ea ocolind — ca și 
Studioul cinematografic „Bucu
rești" — cu o insistentă dem
nă de o altă și mai bună cau
ză talentele de dincolo de li
nia de centură a Capitalei.

PRO ȘI CONTRA

S U R P R I
Surprizele TV7, se țin lanț. 

De obicei ele ne slnt procurate 
de redacția sport care ne prezintă 
cine știe ce meci altfel inaccesibil, 
sau Teleenciclopedia care ne în
fățișează cu lux de amănunte vreo 
specie necunoscută de maimuțe. 
Nu de mult însă surpriza ne-a 
venit din cu totul altă direcție. 
Surpriza de care vorbim iese din 
sfera acestor redacții și aparține 
redacției literare TV. care a reu
șit, în cele din urmă, tn ultima 
sa emisiune, vineri 16 iunie 1971. 
să ne prezinte în carne și oase o 
specie puțin cunoscută telespecta
torilor noștri, un tinăr scriitor. 
Din faptul că nu ne-a fost pre
zentat legat putem deduce că n-a 
fost adus cu forța, cum eram în
demnați să credem după raritatea 

organizate în Studioul de con
certe al Radioteleviziunii.

în acompaniamentul Orchestrei 
de Studio a Radioteleviziunii 
(dirijor C. Litvin) sau al Orche
strei de Studio a Conservatoru
lui (dirijor Gr. Iosub), am as
cultat 11 tineri instrumentiști 
(mă bucur să pot consemna nu
mele tuturor: R. Livadă. M. 
Șerban, Al. Orban, D. Poenaru, 
M. Inceu, D. Marinescu, St. Ro- 
descu, R. Ungureanu, Al. Preda, 
Fl. Szigettr, L. Dincă), inter pre
tind partituri de respirație ar
tistică de la Poemul lui Chaus- 
son la Concertul pentru vioară 
de Ceaikovski și de la Concer
tul nr. 1 de Beethoven la Con
certul de Grieg.

Am ascultat desigur 11 tineri 
cu totul diferiți. Unii dintre ei 
sînt lipsiți de valori solistice dar 
pot fi excepționali orchestranți; 
alții mai au de învins multe pro
bleme de ordin tehnic, intonațio- 
nal, stilistic... Unele dintre a

ceste carențe mai pot fi recupe
rate pe parcurs, altele probabil 
că atestă limitele unor evoluții...

Pentru unii dintre acești ab
solvenți de liceu (remarcați de 
altfel și cu prilejul unor apariții 
publice anterioare), concertele 
care au avut loc săptămîna tre
cută au însemnat momente de 
reală verificare artistică. în con
certul de Wienavski, Ștefan Ro- 
descu a fost de pildă strălucitor, 
stăpîn pe o vastă gamă de mij
loace ae expresie. Impunătoare 
a fost inteligența, adîncimea cu 
care Marica Șerban a „frazat44 
marile idei ale primului concert 
beethovenian. în Concertul lui 
Mendelsohn-Bartholdy, Alexan
dru Orban a demonstrat o im- 
pecablă tehnică violonistică.

La încheierea unui an școlar 
in care liceele de muzică ne-au 
oferit adeseori, posibilitatea să 
cunoaștem cîteva dintre talentele 
școlilor este momentul ca facto
rii educaționali, Uniunea Com
pozitorilor, pedagogii pe tărimul 
educației muzicale să rezolve și 
multiplele probleme care stau la

Și „Timișoara pe adresa..." 
noastră, ca și Clujul și lașul 
au fost emisiuni care fără a 
avea interpreți cu experiența 
pjatourilor teve au concurat 
de la egal la egal cu montări
le și parada de forțe actori
cești bucureștene. Egale la 
bine ca și la rău, ele ne-au 
redemonstrat că exclusivismul 
„distribuției" rămîne un ca
priciu păgubos. Nu este cazul 
atunci să ne tot întrebăm de

de teatru a televiziunii 
prezentat în ultimul timp 
o piesă jucată de actori 
(Ia alegere) : Craiova,

ce — spre exemplu — emisiu
nea 
n-a 
nici 
din
Arad, Piatra Neamț. Galați, 
Turda, Ploiești etc. ? O dată pe 
lună, la trei distribuții trăite 
în umbra și fervoarea Pod
goriei, Intercontinentalului și 
Athen^e-Palace-ului nu s-ar 
putea ca o parte să fie pre
zentarea unui succes teatral 
din țară ? Măcar atît, pentru 
că altfel radio-televiziunea 
ne-ar putea aduce argumentul 
costisitoarelor bilete „spre 
București" al celor care riva
lizează cu succes în competi
ția continuu saturată de pre
feratele talente metropolitane.

cu care tinerii scriitori apar pe 
ecranul TV. Iar dacă ne luăm 
după răspunsurile date redacto
rului de televiziune care punea 
întrebările, ajungem chiar și ia 
concluzia că n-a fost de loc rău 
că redacția literară TV. și-a în
găduit riscul de a invita la una 
din emisiunile ei un tînăr scrii
tor. Tlnărui cunoștea limba ro
mână, vorbea corect gramatical, a- 
răta decent, și lucru care nu se 
întîmplă întotdeauna în emisiuni
le literare TV., era la locul său : 
adică se vorbea despre literatura 
pentru și despre tineret și cel in
tervievat scrisese două romane dc 
succes la tinerii cititori. Răspun- , 
șurile erau și ele de bun simț. De
sigur, pot spune mulți, asta nu 
este decît o întîmplare. Dar esen- 

ora actuală în fața învățămîntu- 
lui muzical de specialitate.

Semnalăm de mulți ani existen
ța unor talente deosebite în li
ceele muzicale, dar nu ne împă
căm deloc cu gîndul că multe 
dintre aceste talente, în anii care 
ar fi fost necesar să dea un ran
dament maxim, în anii în care 
absolvă Conservatoarele, dispar 
de pe afișele de concert, se re
trag de la pupitrele unor orches
tre. Mulți dintre specialiștii în do
meniul educației muzicale au 
pus cu acuitate problema refor- 
mulării programelor de învăță- 
mi nt în liceele muzicale, adap
tării lor obiectivelor fundamen
tale ale acestor școli... Dar de 
ani de zile, din inerții greu de 
explicat, problema rămîne doar 
în stadiul discuțiilor...

Creștem cu eforturi deosebite 
din partea profesorilor și în spe
cial ale unor tineri zeci și sute 
de pianiști, dar „viața44 muzicală 
nu are nevoie decît maximum 
de 3—4 pianiști soliști într-o 
generație.

Cum să ne explicăm lipsa de 
respirație a unor talente care la 
vîrsta de 16—17 ani erau socoj. 
tite promisiuni de prim ordin ? 
Nu ne putem oare explica acest 
fenomen prin lipsa de rigoare 
științifică a unor programe șco
lare ?

în cele două decenii de 
existență a liceelor de muzică 
cîți dintre absolvenții lor s-au 
impus în viața muzicală a țării ? 
Nu este oare necesar la ora ac
tuală un patronaj direct al cate
drelor din Conservatoare asupra 
elevilor liceelor de muzică ?

lată o sumă de probleme, de 
întrebări cărora trebuie să le 
găsim un răspuns eficient, pur- 
tînd girul celor mai de seamă 
specialiști în domeniul pedago
giei muzicale.

Amplitudinea concertelor șco
lare din săptămîna trecută de
monstrează cred că pregătirea 
terenului pentru manifestarea 
zecilor de talente ce se găsesc 
la ora actuală în liceele de 
muzică este indisolubil legată și 
de o dezbatere operativă și efi
cientă a mijloacelor necesare 
pentru formarea artistică temei
nică și de perspectivă a acestor 
tineri.

IOSIF SAVA

O enumerare de nume al 
unor excelenți actori din tea
trele județene ar fi incomple
tă fie și din motivul că 
n-avem, ca telespectatori, de 
unde să le știm, de unde să 
le vedem disponibilitățile in
terpretative atît timp cît au 
scăpat atenției noastre. Dato
ria noastră este să-i vedem, a 
altora să ni-i prezinte. Pe cînd 
deci un telefestival dramatic 
național ?

★
Reproșam acum cîteva luni 

temperamentul paroxistic al 
telecomentatorului sportiv 
Cristian Țopescu, iată că la 
meciul România-Italia am a- 
juns să-i ducem dorul. Radu 
Urziceanu ne-a prezentat blin
da fiestă fotbalistică în aceeași 
manieră lipsită de nerv pe 
care a făcut-o proverbiala : 
„Luigi pasează la Giovani, a- 
cesta pierde la Ion, pasă lun
gă la Costică..." Ceea ce ve
dem și noi ! Așteptam de la 
comentator, specialist en-țitre, 
și niscaiva atenționări asupra 
sistemului de joc, niscaiva di
recționări ale privirii noastre 
spre cum se încheagă o sche
mă de joc și cum rămînem a- 
gățați de mediocritate ca îne
catul de pai. Adică, așteptam 
un comentariu...

TUDOR STANESCU

țialul este că redacția literară TV- 
a reușit performanța de a desco
peri și un scriitor tinăr, e adevă
rat unul care a fost utilizat și in 
alte dăți, și că în fond am mai 
putea spera să vedem cîțiva. Altfel 
telespectatorul este în pericol să 
creadă că majoritatea covirșitoare 
a scriitorilor români bat bine peste 
patruzeci de ani și că s-ar putea 
să rămlnă într-un viitor, pe care-1 
dorește cît mai depărtat, și fără 
scriitori și fără literatură. Din fe-

‘ oferăricire indiciile 
televiziunea 
rii scriitori 
vremea s-o 
ziunea.

pe care le -------
* ■ exacte. Tine- 

Este 
des și televi-

nu sînt 
exista, 

știe mai
po.ie

M. COSTEA
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COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, a trimis tovarășului NICOLAS CHAOUI, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comunist Libanez, 
următoarea telegramă:

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră 
de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
vă adreșează un cald salut tovărășesc, sincere felicitări și urări 
de multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activi
tatea dv. și a partidului, consacrată înfăptuirii intereselor și 
aspirațiilor fundamentale ale oamenilor muncii, ale poporului 
libanez, triumfului cauzei democrației, dreptății sociale socia
lismului și păcii.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solida
ritate internationalists dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Libanez se vor dezvolta în continuare în 
interesul celor două partide și popoare ale noastre, al unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor for
țelor anti imperialiste.

Delegația Partidului Comu
nist din Argentina, condusă de 
tovarășul Geronimo Arnedo Al
varez, secretarul general al par
tidului care a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
părăsit luni dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al 
Comtetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Cons
tantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

noastră dr. Oskar Weihs, minis
trul federal al agriculturii și e- 
conomiei forestiere al Republi- 
blicii Austria.

Luni dimineața, ministrul aus
triac a avut o convorbire cu 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimen
tare și apelor. Cu acest prilej, 
cei doi miniștri s-au informat 
reciproc asupra principalelor 
preocupări în domeniul agricul
turii și au discutat probleme pri
vind dezvoltarea colaborării teh
nice și științifice dintre minis
terele de resort din România și 
Austria.

Festivalul

Luni, s-a înapoiat în Capitală 
delegația română condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a luat parte 
la festivitățile prilejuite ae a- _ «« ya

Dimi-
90 de ani
Gheorghi

niversarea a 
nașterea lui 
trov.

( La plecarea   _ 
gația a fost condusă ....... _
âivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al vice

președinte al Consiliului de Mi- 
•ctiviști ai C.C. al

din Sofia,
“i de

dele- 
Jivko

niîtrl de 
P.C.B.

A fost 
României 
Jan.

prezent ambasadorul 
lâ Sofia. Nicolae Ble-

Ansamblul folcloric al pio
nierilor din Constanța a plecat 
luni seară spre Frankfurt pe 
Main (R. F. a Germaniei), unae 
va participa la Festivalul tim
pului liber al tineretului dotat 
cu trofeul „Copilul de aur". Ea 
această prestigioasă manifesta
re, la care iau parte copii din 
mai multe țări europene. An
samblul constănțean se prezintă 
cu o suită de cîntece și dansuri 
populare din Dobrogea și din 
alte zone ale țării noastre. De 
asemenea, va organiza în ora- 
șul-gazdă al Festivalului o ex
poziție de artizanat, cu obiecte 
realizate de copii în cercurile 
pionierești din județul Con
stanța.

SARMIS ’72
La casele de cultură, cluburi, 

căminele culturale, la locurile 
de agrement de pe cuprinsul 
județului Hunedoara a fo«t 
inaugurată, duminică, cea de-a 
treia ediție a festivalului cultu
ral artistic, Sarmis, manifestare 
de amploare organizată de către 
comitetul județean de cultură și 
educație socialistă în colaborare 
cu comitetul județean U. T. C„ 
consiliul județean al organiza
ției pionierilor și consiliul jude
țean al sindicatelor în scopul 
valorificării mai bune a poten
țialului artistic și cultural exis
tent. Deschiderea festivalului a 
avut loc la Sarmizegetusa. 
.,Sarmifi-72“ își propune să a- 
runce o punte de legătură între 
trecutul glorios și prezentul so
cialist la fel de măreț ; să suge
reze continuitatea aspirațiilor și 
năzuințelor strămoșilor pînă în 
zilele noastre. Pe pacursul a 8 
zile sînt programate numeroase 
manifestări cultural-educative 
și artistice care își propun să 
lărgească orizontul de cunoaș
tere a oamenilor muncii, să 
scoată la iveală bogata zestre 
folclorică a acestor meleaguri. 
Săptămîna Sarmis a debutat cu 
prezentarea — pe scena aflată 
în vecinătatea ruinelor marelui 
amfiteatru roman — a unui fru
mos poem dramatic intitulat 
Getusa, care redă un episod 
dramatic din existența dacilor. 
Cele mai reprezentative forma
ții artistice ale județului au sus
ținut apoi, un reușit spectacol 
folcloric.

La Deva deschiderea festiva
lului „Sarmis-72" a fost marca
tă prin inaugurarea unui tîrg al 
meșterilor populari la care și-au 
expus creațiile — ceramică, 
crestături în lemn, cusături, îm
pletituri în nuiele —artiștii din 
județele Hunedoara, Caraș-Se- 
verin, Vîlcea și Arad. In Valea 
Jiului, prima zi a festivalului a 
fost dedicată sărbătoririi a 40 
de ani de existență a corului 
din Petrila, prilej cu care a avut 
loo un frumos concert susținut 
de către formațiile corale din 
Deva, Hațeg, Ilia și orașul 
gazdă.

AL. BALGRADEAN

A început vacanța în salopete. 1000 de elevi din Odorheiul 
Secuiesc lucrează la regularizarea malului Tîrnavei Mari și la 
stațiunea de agrement a tineretului de la Băile Sărate; 100 elevi 
de la Școala profesională Bălan lucrează la drumul județean 
Bălan—Sîndominic. • Pe lîngă celelalte lucrări elevii din ju
dețul Satu-Mare vor întreține 20 000 ha pășuni și vor executa 
lucrări în silvicultură pe 25 ha. • Elevii din Cîmpina sînt 
prezenți la cele mai reprezentative obiective : construcția școlii 
generale din cartierul Cîmpinița, a atelierelor școlare, labora
torului tehnologic de la Grupul școlar petrol, Complexul tu
ristic al tineretului de la Bușteni etc. • Pînă în prezent 
colectivul de la I.Î.L. „lMlX“-Agnita a înscris în agenda între
cerii succese însemnate : o producție globală suplimentară în 
valoare de 2,8 milioane lei. un plus de producție marfă valo
rind 1.5 milioane lei și peste 30 000 lei economii la materii pri
me. Planul la export a fost depășit cu 16 000 lei-valută. 
• Emblema Comolexului de prelucrare a lemnului din Blaj 
figurează de puțină vreme pe .două noi tipuri de mobilă 
„Oxana" și „Octav". Alte două noi garnitu’ ‘ - _.«tru tineret se
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Luni, a părăsit Capitala dele
gația condusă de Sergheî S. Ni
kitin. șeful Direcției generale 
pentru turism internațional de 
pe Jîngă Consiliul de Miniștri al
U. R.S.S., care a făcut o vizită 
In țara noastră.

La plecare pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația a 
fost condusă de Ion Cosma. mi
nistrul turismului.

A fost, de asemenea, de față
V. S. Tikunov, ministru consi
lier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Ca urmare a tratativelor care 
S-au desfășurat la București, 
luni dimineața a fost semnat la 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor un acord în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, pri
vind transporturile aeriene civi
le. Acordul a fost semnat de 
Florian Dănălache, ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, și Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București.

Documentul încheiat conține 
prevederi menite să contribuie 
la dezvoltarea transporturilor 
aeriene civile între România și 
Marea Britani®.

La invitația Ministerului Agri
culturii. Industriei Alimentare 
și Apelor, face o vizită în tara

(Agerpree)

SENTIMENT
LA SOLSTIȚIU

(Vrman din pag. I)

♦ivă. Bălăriile smulse vor lăsa loc plantei avide de lumină ; 
prin șanțurile săpate apa gilgtitoare va hrăni culturile 
chiar și pe arșiță ; drumuri și trotuare vor avansa mai de
parte bornele civilizației rutiere ; livada, cîmpul, imasul se 
vor primeni în întîmpinarea altor anotimpuri ale fertilității; 
școli, cămine culturale, terenuri de sport, parcuri nou 
născute ori renăscute prin efortul colectiv vor veghea la 
dezvoltarea minții sănătoase în trupul sănătos. Cum, de ce, 
cu ce rațiuni s-ar abstrage un tînăr acestei uriașe și bine
făcătoare acțiuni dirijate, cind fiecăruia îi este limpede 
că nu mărinimia zeilor poate revărsa cornul abundenței, 
ci numai puterile concentrate ale mulțimilor dornice de o 
viața mai bună ?

Din punctul de vedere al biografiei unei întregi gene
rații (aceea care, prin anul 2000, va fi intr-o înfloritoare 
maturitate) trăim așadar o vară cu totul memorabilă. De 
mult vor fi devenit realități românești curente obiectivele 
muncii patriotice din vacanța mare a anului 1972, și de 
mult elevii și studenții de azi vor fi devenit specialiștii cîte 
unei singure secțiuni de activitate productiv-creatoare, dar 
sentimentul dobîndit acum tot va mai trăi în adîncul ființei 
lor, împrăștiind tainice, ciudate și fermecătoare irizări ca 
reflexul izvoarelor pe prundișuri, la vremea solstițiului de 
vară, cea mai lungă dintre zilele anului.

[Jwema
MARȚI, 20 IUNIE 1972

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Central (orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ȘI TOTUȘI EOLIS EXISTA î 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18; 20).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 16), 
Capitol (orele 9; 11,15; 14; 16,15;
18.45) , Favorit (orele 9,15; 11.30;
13,45; 16; 18,15; 20.30), Modem (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Grădina Capitol (ora 20,15), 
Grădina Modern (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18,30 în continuare) La 
ora 20,15 PROGRAM DE DOCU
MENTARE.

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15; 
20), Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45: 21,15), București (orele 
8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 20.45). Gră
dina Select (ora 20,15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Excelsior (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Aurora (orele 
9: 12,15; 16,30), Flamura (orele 9; 
12,30- 16; 19,30), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

LEGENDA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17.45; 20).

20 000 DE LEGHE SUB MART : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30: 21), Feroviar 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16-, 18,15, 21), 
Melodia (orele 8,30; 11; ----- "

1»;
18;

(o-
ru- 
18;

;eie o,au; 
Feroviar

,___ _ ™., „. 18,90; 16;
18,30; 21), Festival (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 18,45; 21,15), Grădina
Doina (ora 20,30), Grădina Festi
val (ora 20,15).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Unirea (ora 16,30), Grădina Uni
rea (ora 20.30).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45), Gri vița (orele 9: 11,15; 
13,30: 16: 18,15: 20.30), Gloria (orele 
9; 11.15: 13,30: 16; 18,15: 20.30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Buzești (o- 
rele 15.30; 18), Cosmos (orele 15,30; 
17,45: 20). Grădina Buzești (ora
20.30)

ROBIN HOOD : rulează la Volga 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Tomis (orele 9; 11,15: 13.30; 
16, 18.15), Bucegl (orele 15,45: 18), 
Grădina Bucegi (ora 20,30), Grădi
na Tomis (ora 20,30).

pădurea pierduta : rulează 
la Crîngași (orele 15,30: 18: 20,15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Lumina (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Arta (ora 16), Grădina Arta 
(ora 20.15).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează Ia Ferentari (orele 
15,15; 18; 20,15), Popular (orele 
15.30: 18: 20.15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18: 20).

TRAFIC : rulează la Lira (orele 
15.30- 16).

femei ÎN OFSAID ; rulează la

șița. 22,00 Vedete ale muzicii ușoa
re. 22,10 Teleglob : Nankin. 22,30 
„24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru tine
ret : Istoria unei capodopere : 
„Mabuse". 21.30 Agenda.. îl,40 Lu
minile rampei : Tineri interpreți. 
22,15 Telex tehnico-științific. 32.25 
Dicționar muzical-distractiv.
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vor intitula „Daniela* și „Ghiocel". • La Cluj s-a desfășurat 
cea de a V-a ediție a Festivalului de muzică ușoară „Tinerețea 
pe portativ". • Serata literară de la Liceul economic din Ro- 

, șiorii de Vede a avut ca punct de atracție concursul de poezie 
.creație proprie. Sărbătorind 193 ani de la nașterea cărturarului
Gh. Lazăr, cel care în 1818 a aprins torța învățămîntului în 
limba română, la Școala militară de maiștri și subofițeri „Gh. 
Lazăr" din Sibiu a fost dezvelită statuia marelui cărturar, operă 
a sculptorului Pavel Mercea. a 3.000 de tineri din județul Te
leorman participă la concursul de interpretare a poeziei pa
triotice și revoluționare intitulat „Partidul — conștiința trează";
• Acțiuni organizate la clubul „Constructorul" din Hunedoara : 
montajul .Mereu sub steagul glorios al P.C.R." ; consultarea 
pe profesii și prezentarea filmului documentar „Extinderea 
acordului global, mijloc de creștere a productivității muncii",
• „Țarina" — ansamblul folcloric din Turda — reprezintă țara 
noastră la Festivalul folcloric din Franța. • Colocviul de me
canică analitică și-a desfășurat lucrările în cadrul Liceului 
„E. Gojdu" din Oradea cu participarea a 50 de reprezentanți 
din numeroase județe ale țării, (de la corespondenții noștri Ma
ria Tugănariu, Ioan Vlad, Ion Tomescu, Carol Bdcs, Vasile Ma
rian. Neagoe Benone, Vasile Moroșan, Victor Cmeciu, Aurel 
Soare, Ioan Vidican, Constantin Drăcea, Valeriu Bârgău).

MERIDIAN
• în prima zi a turneului in

ternațional de polo pe apă de la 
Budapesta, echipa României a 
întîlnit puternica reprezentativă 
a Iugoslaviei, deținătoarea titlu
lui olimpic. După un meci viu 
disputat, sportivii iugoslavi au 
obținut .victoria la limită cu 4-3 
(2-1, 0-0, 2-0, 0-2). Punctele
formației române au fost în
scrise de Mihăilescu, Novac și

• Popescu.
• In cadrul concursului in

ternațional feminin ateltic de la 
Bergamo (Italia), sportivele ro
mânce au cucerit două victorii. 
Un succes de prestigiu a obți
nut Argentina Menis, învingă
toare în proba de aruncarea dis
cului cu performanța de 61,66 
m. Recordmana mondială, Fai
na Melnik (U.R.S.S.), a ocupat 
locul doi cu 60,86 m, fiind ur
mată de Lia Manoliu. cu 59,88 
m. Cea de a doua victorie pen
tru culorile românești a fost 
realizată de Viorica Viscopolea- 
nu, clasată pe primul loc in 
proba de săritură în lungime, 
cu 6,12 m.

• în cadrul concursului in
ternațional de canotaj academic, 
care a avut loc la Berlin, echi
pajul feminin al României a 
cîștigat proba de schif patru 
plus unu, cu timpul de 3’28”70/ 
100. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipajele R. D. Germa
ne — 3’29’’69/100. U. R. S. S. — 
3’31” 73/100 și Cehoslovaciei — 
3’36”Q6/100. In proba masculină 
de patru fără cîrmaci, în care 
victoria a revenit unui echipaj 
din Dresda cu 6’30” 44/100, ca
notorii români s-au situat pe 
locul doi cu 6'37”32/100.

BOX: A ÎNCEPUT LUPTA PENTRU
TITLURILE Șl CENTURILE DE CAMPIONI

De ieri, pe ringul instalat la Patinoarul ,,23 August" din Capitală 
a început cea mai importantă competiție pugilistică internă — fina
lele campionatelor naționale, a început, deci, lupta, pentru titlurile 
și centurile de campioni ai țării. Evenimentul se petrece la scurt 
timp după ce, tot aici, pe același ring au fost desemnați campionii 
europeni la tineret. întrecerile actualei ediții prezintă un interes mult 
mai mare ca de obicei, dat fiind faptul că ele se constituie ca prin
cipal criteriu de fixare al lotului olimpic. Lupta pentru un loc între 
..ambasadorii" boxului românesc la J.O. de la Munchen, dă un plus 
de atractivitate galelor, întrecerile anunțîndu-se deosebit de intere
sante și ambițioase. La fiecare categorie de greutate se vor întrece 
de-a lungul a șapte gale, cîte 8 pretendenți la titluri. Dacă la ma
joritatea categoriilor vom avea prilejul să asistăm la dueluri aprige, 
în reeditare, la categoria ușoară. Calistrat Cuțov nu-I va mai întîlni 
pe eternul și redutabilul său rival. Paul Dobrescu. acesta fiind tre
cut, așa peste noapte ( ? !), la categoria semimijlocie. unde va fi 
pus să lupte în fața unui bo^er mai greu ; Victor Silberman. Se 
știe. C. Cuțov, care face greu kg. impuse de categoria sa, a refuzat 
transferul la semimijlocie. De fapt sportivul trebuie să aibă. în pri
mul rînd, decizia tatr-o asemenea mutare. Dobrescu, se cunoaște, 
este într-o bună formă sportivă și el dă destule earant.ii pentru 
comportări bune în confruntări internaționale viitoare. Tocmai de 
aceea se pare că aici coincid și interesele Clubului Dinamo — de a 
rîvni și cuceri un titlu in plus —și ale Federației, de al promova, 
eventual. în lotul olimpic, cunoscute fiind calitățile acestui boxer : 
combativitate, rezistență la efort, tehnicitate, vigoare.

Dar pînă sîmbătă seara, cind gongul va trimite în ring pe cei 22 
de aleși ai Fortunei, vom mai avea prilejul să vorbim despre calita
tea, pregătirea, talentul pugiliștilor diferitelor categorii.

Iată, acum, primele rezultate înregistrate la cele două gale de ieri.

★ ★ ★

Ne scriu corespon
denții voluntari

Un milion
dc— „Ilene"

ției-marfă vindută și încasată cu 
469 000 lei. reducerea cheltuieli
lor materiale de producție la 100 
lei de la 877,7 lei ia 871,1.

MARIA JUGANARIU
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Luni la amiază pe ringul mon
tat în incinta patinoarului „23 
August" din Capitală au început 
întrecerile finale ale campionate
lor naționale de box. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate: cat.

Sîmbătă, la Costinești. 

s-a deschis

Tabăra

dc instruire

Zilele trecute la Uzina meca
nică din Cugir a fost sărbă
toare. Nu s-au rostit toasturi, 
nu s-au ridicat pahare. De pe 
banda de montaj a secției me
canică II a ieșit mașina de cu
sut cu numărul 1 000 000. I-am 
cunoscut pe cîtiva din cei care 
au semnat „actul de naștere" al 
prototipului : Viorel Seni, secre
tarul comitetului de partid al 
secției, Simion Stinea, șeful sec
ției, loan Strimbu și Ioan Fle- 
șeru, șefi de grupă tehnică. 
Trăiau emoția momentului. Un 
succes pe care el l-au Închinat 
apropiatei conferințe a partidu
lui nostru.

VASILE MOROȘAN
(din subredacția județeană)

„Fiecare
muncitor
un controlor
de calitate"

Inițiativa aparține Întregului 
colectiv pentru că fiecare în 
parte muncitor, inginer, tehni
cian dorește ca marca Fabricii 
de piele și încălțăminte din Ag
nita să se bucure de stimă și în
credere. Un prim bilanț a și 
fost făcut : numărul returnărilor 
de calitate a fost redus cu 50 la 
sută, s-au economisit 1154 mp 
piele brută și 1 629 mp căptu
șeli. valorind peste 990 000 lei.

La acestea se pot adăuga și 
alte cifre care vorbesc despre 
hărnicie și responsabilitate : de
pășirea producției globale in a- 
cest an cu 580 000 lei, a produc-

fruntea sus ♦♦♦
Acum cinci ani erau stăpiniți 

de emoțiile „admiterii". Si ia- 
tă-i acum, la sfîrșit de drum, cu 
acea nostalgie în priviri pe care 
ti-o dă senzația că te desparți 
de școală, că lași în urmă co
lectivul in care ai crescut și 
te-ai maturizat. Așadar ultima 
zi din viața de elev al Liceului 
industrial pentru industria ali
mentară din Galați. Absolvenți
lor li se urează succes. Sînt în
demnați să țină fruntea sus. să 
cuteze mereu spre mai bine. 
Două momente se merită de a- 
semenea consemnate : clipa cind 
anul V predă cheia anului IV si 
aceea fn care directorul Mitrea 
Costache primește, amintire 
pentru școală, o garnitură de 
lucrări executate cu talent de 
actualele absolvente. La reve
dere școală — 1982.

zenți în număr mare la una din
tre cele mai interesante acțiuni 
inițiate de comitetul U.T.C. „O 
dimineață de știință" — sesiune 
ale cărei lucrări au fost conduse 
de profesori și elevi, intre care 
prof. Adrian Jiga, director ad
junct cu problemele educației, 
eleva Dumitru Cristina, secreta
rul comitetului U.T.C., Scheau 
Cristina, eleva în anul III A. 
Studii, eseuri, creații cuprinzînd 
cinci secții. Interesante ni s-au 
părut între numeroasele lucrări 
prezentate „Obiective muzeistice 
din orașul București legate de 
studiul literaturii române", „E- 
cuații funcționale", „Proprietăți 
în tetraedru", „Holografie", „Mi
tul prometeic la Al. Philippide și 
T. Arghezi", „Eficiența muncii 
patriotice realizată de elevii Li
ceului „Gh. Șincai" etc. O dimi
neață de știință, un început de 
vacanță activă și interesantă.
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2500 iubitori |
ai cântecului

NICUUNA MIRONESCV

O dimineață
de știință

Așadar, vacanță. Școlile intră 
intr-un fel de repaus, pentru pu
țină vreme. Examenele vor rea
duce pe culoare, in clase, larma 
cunoscută. O zi de vacanță. Și to
tuși. în uniforme elevii au fost 
prezenți, ca de obicei, Ia Liceul 
„Gh. Șincai" din Capitală. Pre-

sportiva

și odihnă

popular
La Ținea în cadrul. marii ser

bări cimpeneșfi dedicată frun
tașilor in producție din agricul
tură, a avut loc cea de-a 
fază zonală a concursului 
muzică populară ..Mîndru-i 
tecu-n Bihor".

Prima fază a avut loc la 
dul Crișului în cadrul serbării 
cîmpeneștl Tîrgul de Ia Vama 
Țării. 2 500 de iubitori ai cînte- 
cului popular se vor întrece în 
cele 8 faze zonale desemnîn- 
du-și cîștigătorii pentru faza ju
dețeană.

Il-a 
de 

cîn-

Va-

L. BIHOREANU
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500 de școlar^ președinți de 
asociații sportive din școlile de 
10 ani, s-au adunat, sîmbătă, 
în careu, aici pe plaja mării 
de la Costinești, pentru a 
inaugura deschiderea Taberei 
de instruire și odihnă organi
zată de C.C. al U.T.C. Au 
fost prezenți activiști ai C.C. 
al U.T.C., ai Comitetului ju
dețean Constanța al U.T.C., 
numeroși tineri veniți la 
mare.

Timp de 12 zile fiecare din
tre cele două serii (1 000 de 
elevi-președinți în total) vor 
beneficia din plin de soarele 
fierbinte al litoralului, de apa 
sărată a mării, odihnindu-se și 
reconfortîndu-se. Paralel cu 
odihna, elevii-președinți vor 
participa la diferite activități, 
ingenios concepute de organi
zatorii taberei, ca ei să învețe, 
practic, cum să organizeze și 
cum să desfășoare activitățile 
sportive de masă din școli. In 
acest sens programul taberei 
de la Costinești are printre o- 
biectivele sale principale or
ganizarea unor schimburi de 
opinii, păreri între președinți 
în vederea generalizării expe
rienței pozitive, a unor întîl- 
niri cu sportivi de mare per
formanță, gale de filme spor
tive, precum și alte activități 
cultural-educative și distracti
ve. Date fiind condițiile exce
lente, membrii taberei vor a- 
vea prilejul să învețe înnotul 
de la tehnicieni cu o înaltă ca
lificare, după cum cadre de 
specialitate vor organiza și 
conduce o serie de competiții 
sportive la diferite discipline 
la care vor fi angrenați, în în
treceri individuale sau între 
echipe, absolut toți membrii 
taberei.

semimuscă (48 km.); P. Ganea 
b.p. M. Baba; C. Stănescu b.p. 
D. Rotăreanu; R. Cosma b.p. 
St. Boboc ; cat. semimijlocie (67 
kg.) ; Paul Dobrescu b.p. C. Gu
tui ; cat. mijlocie (75 kg.) Al. 
Năstac b.ab. 3 I. Olteanu; I. Mol
dovan b.p. Bobi Florian; I. Pe
ter b. ab. M. Capotă ; Gh. Chivăr 
b.p. I. Chivu.

Aseară, la patinoarul „23 Au
gust" a avut loc a doua reuniune 
a finalelor campionatelor republi
cane de box pentru seniori. Re-' 
zultate tehnice: categoria semi- 
ușoară (60 kg.): Gh. Ciochină 
b.p. pe Gh. Pușcaș; I. Agapi b.p. 
A. Simion; V. Antoniu b.p. A. 
Zeibel; A. Iliescu b.ab. V. Mo- 
rea; Categoria mijlocie mică 
(71 kg); I. Gyorfy b.p. N. Tu
dor ; Al. Tîrboi b. ab. Gh. Man ; 
I. Mocanu b. ab. 3 E. Constanti- 
nescu; Al. Tîrîlă h. ab. 3 N. 
Mot; categoria grea (plus 81 kg); 
I. Dascălu b.p. Ghe. Bunea; C. 
Varan b.p. N. Rusu și A. Iancu 
b.p. I. Sănătescu.

Astăzi au loc alte două gale cu 
începere de la orele 14 și respec
tiv 19.

R. Cosma b.p.

„TRENUL

TINERETULUI"
Agenția de turism București 

a B.T.T. ne anunță că sîm’oătă 
a plecat spre Costinești „Trenul 
tineretului" cu un grup de 740 
de tineri care și-au petrecut 
pe plajele însorite cîte o zi și 
două zile. Cei mai mulți tineri 
sînt de la I.T.B. — peste 100 — 
de la Fabrica de încălțăminte 
„Dîmbovița" — 90, Uzinele
„23 August" — 60, apoi de la 
Fabrica de calculatoare electro
nice. Danubiana etc.

IN MUNȚI, LA CABANE

• Timp de două zile, 60 de 
tineri de la I.R.E.B. și I.P.A. 
au fost oaspeții cabanelor deja 
Piatra Arsă și Babele, de unde 
au pornit in ascensiuni pe 
crestele Bucegilor.

• La Cabana Padina, de pe 
Valea Ialomiței. au petrecut ul
timele două zile ale săptămînii 
alți 80 de tineri de la Electro
nica și I.A.T.C.

• Duminică, un alt grup de 
excursioniști, elevi și salariați, 
au plecat tot pentru o zi la 
Predeal.

• Intrucît au luat vacanța, 
elevii sînt cei mai numeroși so- 
licitanți pentru locuri la Agen
ția B.T.T. București. In cursul 
săptămînii acesteia un grup de 
25 elevi de la Liceul Neculce 
și altul de 20 de la Liceul C. A. 
Rosetti, vor petrece cîte 2—4 
zile la Poiana Stînii și, respec
tiv, Cabana Padina.

î

ru- 
15,30; ROMÂNIA - FILM PREZINTĂ:

SI T0TIJ«

I
producție a studiourilor din S.U.A.

Moșilor (orele 15,30: 18).
EVADARE DIN PLANETA MAI

MUȚELOR : rulează la Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Giulești (orele 15,30;
20.30) , Floreasca (orele 15,30:
20.30) .

SILVIA : rulează Ia Miorița 
rele 10: 12,30; 15: 17.30 : 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : 
lează la Rahova (orele 15,30; 
20,15).

PRERIA : rulează la Pacea (ore
le 15,45; 18; 20), Progresul (orele 
15,30; 18; 20.15).

TAINA SOFIEI GRUSKO : 
leeză la Laromet (orele 
17,30; 19,30).

LOVE STORY : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18,15) Grădina Vitan 
(ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,15).

RITMURI SPANIOLE ; rulează 
la Grădina Lira (ora 20,30).

ELDORADO (orele 9,30: 11,45; 14; 
16,30: 18,45), AMANȚII DIN TOLE
DO (ora 21), rulează la Cinemateca 
„Union".

MARȚI, 20 IUNIE 1972
Opera Română : TĂNNHAUSER 

— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragîale" (Sala Comedia) : DULCEA 
PASĂRE A TINEREȚII — ora 20; 
Anasmblul Rapsodia Română : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 18,30: 
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.

MARȚI, 20 IUNIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Teleșcoală. 
în ajutorul celor ce se pregătesc 
de examene. 10,00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Căminul. 11,15 Prim 
plan : Nicolae Gaidagiu. 11,45 Film 
serial : „Patru tanchiști și un cîi- 
ne" (XVIII). 12,40 Telejurnal. 17.30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba franceză. 
18,00 Steaua polară — Cabinet de 
orientare școlară și profesională. 
18,30 Efigii lirice. 18,45 Publicitate. 
18,so Dinamica societății româ
nești. Perfecționarea organizării și 
conducerii vieții social-economice 
și adincirea democrației socialiste. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 în lntîmpinarea Conferințe! 
Naționale a Partidului Comunist 
Român și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii. Țara întreagă 
In întrecere. 20,20 Seară de teatru: 
„Ochii dragi ai bunicului" de Mi
hail Davidoglu. Interpretează co
lectivul Teatrului de Stat din Re-

ODISEEA , 
generaluluj-Qs^

producție o studiourilor cubaneze

Regia : JORGE FRAGA

Cu : MIGUEL BONAVIDES, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ, 
CARLOS PEREZ PENA, RENE DE LA CRUZ.

i 
i

MAReă

regia : MARTIN RITT

Cu : JAMES EARL JONES, JANE ALEXANDER, LOU GIL
BERT, JOEL FLUELLEN, CHESTER MORRIS, ROBERT WEB

BER, R.G. ARMSTRONG.

producție a studioului M. Gorki
Regia : I POBEDONOSTEV
Cu : IRA VOLKOVA, TANIA NEVSKAIA, SERIOJA KUSKOV, 

N. GVOZDIKOVA.
La al V-lea Festival Unional de la Tbilisi 1972 filmul a 

fost distins cu :
— Premiul pentru cel mai bun film pentru copii și tineret.
— Diploma și premiul pentru cel mai bun scenariu.



Neobișnuitele victime

Nu. nu este vina fotografului dacă la prima ve
dere, și chiar la o a doua, acest clișeu nu se 
lasă ușor „citit". Pentru a-1 descifra trebuie 
să-ți închipui ceva greu de închipuit, pentru a-l 
înțelege trebuie să te lași învăluit de o reali
tate aproape cu neputință de înțeles. Nu pă

trunzi sensul acestei fotografii decît dacă te cufunzi în dra
ma peninsulei indochineze și reușești să simți tragismul co
tidian al existenței ei.

Ceea ce se vede aici este efectul unui bombardament ame
rican, unul din sutele de raiduri efectuate de aviația S.U.A. 
deasupra teritoriului R. D. \ ?tnam. O pasăre sau mai multe 
păsări metalice cu pintecele plin de moarte, cu clonțul bur

dușit de grăunțe fierbinți, ucigașe, a venit pe cerul unei lo
calități pașnice unde oamenii munceau și învățau, creau și 
visau : undeva în provincia Thanh Hoa. Dedesubt, sub ari
pile argintii, s-a ivit acoperișul unei școli. Pilotul a încli
nat manșa înainte, aparatul de zbor s-a înscris intr-un unghi 
ascuțit față de sol, apoi, Ia distanța convenabilă^ prescrisă în 
instructajele militare, mitraliorul a apăsat pe trăgaci lansîncl 
un dus de piumbi, ciuruind obiectivul civil, în mod vizibil 
civil, neîndoios si prin excelență civil. Pe urmă pasărea a 
plecat, cu botul fumegînd, către alte asemenea obiective.

Intimplător nu au fost victime omenești. Copiii și dascălii 
reușiseră să se pună la adăpost. Intimplător, deci, nu a curs 
singe (deși, atenție, pilotul de pe „Phantom" n-avea de unde 
să știe asta !). Ceva viu. insă, tot a fost izbit în plin, străpuns, 
sfirtecat : cărțile și caietele școlare. Uneltele învățăturii. 
Instrumentele de lucru ale spiritului omenesc. Lumina ma-

A mitralia ideile a fost, demult încă, visul scump al for
țelor opuse direcției de mers a istoriei. A masacra dorința 
dc cunoaștere, de învățătură, de progres constituie, nu de azi. 

de ieri, „idealul" întunecat al reeacțiunii. Dar trebuie recu
noscut, a propos de acest instantaneu, că de puține ori o 
imagine a mai concentrat simbolic, cu atît de puține mijloa
ce, un sens atit de dramatic. In mîinile copiilor care, la un 
ceas ori o zi după bombardament și-au reluat învățătura, 
cărțile si caietele lor găurite, mușcate, pătate de moarte, vor 
fi tremurat dureros. In mîinile dascălilor care, la un ceas ori 
o zi după bombardament și-au ocupat locul la catedră, cata
loagele cu numele ciuruite ale unor copii rămași din fericire 
vii vor fi foșnit cu un fior prelung.

Da. învățătura s-a reluat în localitatea aceea din provincia 
Thanh Hoa. după ce un fotoreporter a înregistrat pe peliculă 
citeva din neobișnuitele victime. Dar clișeul acesta trebuie să 
devină el însuși o armă în lupta dusă de. oameni și de po
poare pentru a face ca agresiunea imperialistă în Vietnam 
să înceteze imediat și cu desăvîrșire.

ȘTEFAN IUREȘ

HL Podgornii a făcut o vizită 
neoficială in R.D. Vietnam
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că, între 
15 și 18 iunie, o delegație sovie
tică, in frunte cu Nikolai Pod- 
gomii, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. a făcut o 
vizită neoficială de prietenie in 
R. D. Vietnam. Din delegație 
au făcut parte Konstantin Ka- 
tușev, secretar al C. C. al 
P.C.U.S.. și Nikolai Firiubin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.

In timpul șederii la Hanoi, 
Nikolai Podgornii a făcut o vizi
tă președintelui R. D. Vietnam, 
Ton Duc Thang.

Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh, mem
bru al Biroului politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele Comite
tului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, și 
alți conducători vietnamezi au 
primit delegația sovietică și au 
avut convorbiri.

Cu acest prilej, menționează 
' agențiile TASS i și V.N.A., au 
fost discutate probleme ale în
tăririi și dezvoltării. în conti
nuare, a relațiilor de prietenie, 
solidaritate, de luptă și colabo
rare frățească dintre Uniunea 
Sovietică și R. D. Vietnam, pre
cum și situația din Vietnam în 
legătură cu continuarea inter
venției armate a imperialismu
lui american împotriva poporu
lui vietnamez și cu intensifica
rea acțiunilor agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam — stat 
socialist.

Delegația sovietică a exprimat 
sentimente de solidaritate fră
țească cu eroicul popor vietna
mez, arătind că guvernul și în
tregul popor sovietic acordă și 
vor acorda ajutorul și sprijinul 
necesar poporului vietnamez în 
lupta lui justă împotriva agre
siunii imperialiste, pentru liber
tatea și independența patriei 
sale, precizează comunicatul de 
presă difuzat de agențiile TASS 
și V.N.A.

Părțile au relevat cu satisfac
ție că forțele de eliberare con
duse de F.N.E. și de G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud 
dau lovituri serioase trupelor 
regimului-marionetă de la Sai- 
gon și agresorilor americani.

Au fost condamnate cu hotă- 
rîre acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam, stat socialist suveran, și 
se cere S.U.A. să înceteze ime
diat și necondiționat bombar
damentele, mitralierea și mina
rea porturilor R. D. Vietnam, 
să pună capăt politicii de „viet- 
namizare" a războiului în Viet
namul de sud, să reia convor
birile constructive la Paris'. Cu
noscutul program de . reglemen
tare politică al R. D. Vietnam 
și G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud (inclusiv cele 
șapte puncte și două explicații 
la ele) —■ se arată în comunica
tele celor două agenții — cons
tituie .baza constructivă pentru 
soluționarea grabnică a proble
mei vietnameze. în conformitate 
cu aspirațiile naționale ale po
porului acestei țări.

La 18 iunie, delegația sovieti
că s-a înapoiat la Moscova.

Lupte deosebit de intense 
— în cadrul cărora forțele 
Frontului Național de Eli
berare s-au opus unui efec
tiv de circa 3 000 infanteriști 
marini saigonezi, sprijiniți 
de aviația americană — au 
fost înregistrate ieri în zona 
rîului My Thanh, din secto
rul nordic a! Vietnamului de 
Sud.

In Delta Mekongului. lup
te violente au avut loc în 
împrejurimile orașului Kay 
Lay, din provincia My Tho.

încheierea vizitei 
delegației economice 

române in
R. F. a Germaniei

• DELEGAȚIA ECONOMICA 
ROMANĂ, condusă de Vasile 
Răuță. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a efectuat, 
în perioada 12—17 iunie a.c., o 
vizită în R.F.G., la invitația se
cretarului de stat al Ministeru
lui Federal al Colaborării Econo
mice, dr. K. H. Sohn. Cu acest 
prilej, au avut loc convorbiri în 
legătură cu dezvoltarea coope
rării economice in terțe țări.

„Stare de apărare" în 
R.D.P. a Yemenului

• CONSILIUL SUPREM AL 
POPORULUI (parlamentul) din 
Republica Democratică și Popu
lară a Yemenului s-a reunit 
într-o sesiune extraordinară, 
consacrată examinării unor 
probleme de politică externă și 
internă ale tării, precum și de
clarării „stării de apărare" în 
legătură cu pericolul unei agre
siuni din afară. Luînd cuvîntul. 
secretarul general aț Consiliu
lui, Abdel Fatah Ismail, a de
clarat că sesiunea a • fost con-

delpestieahiotare
PLECAREA DIN PEKIN 

A PRINȚULUI NORODOM SIANUK
PEKIN 19 — Coresponden

tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Altețea Sa Regală, 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președin
tele F.U.N.K., împreună cu Al
tețea Sa Regală, prințesa Moni
que Sianuk, și celelalte persoane 
care-I însoțesc în vizita de prie
tenie pe care o efectuează în 
România, la invitația președin
telui Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au părăsit, luni di
mineața, Pekinul.

Pe aeroport, solii poporului 
cambodgian au fost salutați la 
plecare de premierul Ciu En-lai, 
Ie Cieu-in, vicepreședinte al 
Comisiei Militare a C.C. al 
P.C. Chinez, Li Sien-nien, vice-

premier al Consiliului de Stat, 
Li Dă-șin, șeful Direcției Gene
rale Politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Go Mo-jo, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, Ci Pîn-fei, ministru al A’ 
facerilor Externe, Ken Biao, șei 
ful secției pentru relații externe 
a C.C. al P.C. Chinez, și alte 
persoane oficiale chineze.

Erau de față Penn Nouth, 
premierul Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambod- 
giei, și membri ai guvernului. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României în R. P. Chineză, și 
membri ai Ambasadei Române, 
precum și șefii de misiuni ai 
țărilor ce urmează a fi vizitate 
de Norodom Sianuk — Albania, 
Algeria, Mauritania și Iugo
slavia.

I.B. Tito la Varșovia
Ieri, a sosit la Varșovia Iosip 

Br-oz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
împreună cu soția, care, la in^ 
vitația primului secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. Edward Gie- 
rek, și a președintelui Consi
liului de Stat,. Henryk Jablonski, 
face o vizită oficială de priete
nie în R.P, Polonă. La aero
portul internațional Okecie, 
oaspetele iugoslav și persoanele

Deschiderea

care îl însoțesc au fost întîm- 
pinați de conducătorii de par
tid și de stat polonezi în frunte 
cu Edward Gierek, Henryk Ja
blonski și premierul Piotr Ja- 
roșzewicz.

In după-amiaza aceleiași zile, 
președintele Tito a făcut o vi
zită lui Henryk Jablonski, la 
sediul Consiliului de Stat. Seara, 
conducătorii de-partid și de.stat 
polonezi au oferit o recepție în 
onoarea președintelui Tito.

Conferinței
„EUROCULT"

La palatul „Finlandia", din Helsinki, președintele Urho 
Kekkonen a inaugurat luni lucrările primei conferințe a 
miniștrilor culturii din Europa, reuniune organizată sub 
egida U.N.E.S.C.O.

La această importantă întru
nire paneuropeană, jale cărei lu
crări vor dura 10 zile, participă 
delegații din 30 de state din 
Europa, precum și reprezentanți 
ai Canadei.

tește importante evoluții, atit în 
domeniul cooperării europene 
în general, cît și. în special, în 
acela al politicilor culturale na
ționale".

Forțele patriotice 
au eliberat opt 

zecimi din teritoriul 
Cambodgiei

Forțele khmere de rezis
tență au eliberat, după cum 
se știe, opt zecimi din teri
toriul Cambodgiei, pe care 
trăiesc cinci din cele șapte 
milioane de locuitori. Prac
tic, regimul lui Lon Noi 
nu-și mai exercită influen
ța, precară de altfel, decit 
asupra Pnom Penh-ului și 
cîtorva capitale provinciale. 
Aceste succese ale patrioți- 
lor khmeri se datoresc, în 
primul rînd, înaltului grad 
de organizare a armatei, dis
ciplinei și combativității de 
care dau dovadă luptătorii. 
Unitățile patrioților sînt do
tate cu arme de toate tipu
rile, iar eficiența și combati
vitatea lor își au baza în 
înaltul nivel al conștiinței 
politice, în hotărîrea fermă 
de a izgoni din Cambodgia 
pe agresorii americani și 
acoliții acestora.

Peste 10 000 de locuitori, 
luptători ai forțelor armate 
de eliherare națională din 
Cambodgia, Ia care s-au 
adăugat un mare număr de 
călugări budiști, au luat 
parte, recent, la un miting 
organizat în apropiere dc 
Pnom Penh, salutînd călduros 
pe Hou Youn, ministru al a- 
facerilor interne, al reformei 
comunale și al cooperative
lor în Guvernul Regal de U- 
niune Națională al Cambod
giei, care efectua în regiunea 
respectivă un turneu de in
specție — relatează Agenția 
Khmeră de Informații. Parti- 
cipanții la miting au adoptat 
o rezoluție în care se exprimă 
hotărîrea poporului cambod
gian de a continua neclintit 
lupta sa pentru independență 
și suveranitate.

CHILE: Aspect de la una 
din numeroasele recente 
demonstrații în sprijinul Uni
tății Populare, desfășurate 
în capitala tării — Santiago.

Cooperarea 
economică intre

România si
R.D. Germană

TINERETUL LUMII

România este reprezentată de 
o delegație condusă de Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste.

Conferința „Eurocult" de la 
Helsinki este prima dintr-o se
rie de întruniri culturale regio
nale, care vor urma conferinței 
mondiale a UNESCO asupra po
liticilor culturale desfășurată la 
Veneția, în 1970.

Președinte al conferinței .■% 
fost ales ministrul educației na
ționale al Finlandei, Pentti Ho- 
lappa.

Deschizînd oficial lucrările, 
președintele Kekkonen a decla
rat că această manifestare ,.în 
cepe într-un moment care pare 
mai favorabil decît oricînd îna
inte dezvoltării relațiilor în 
Europa".

în cuvîntul său. directorul ge
neral al UNESCO, Rene Maheu, 
a afirmat că „această conferință 
constituie o inițiativă fără pre
cedent, despre care se poate 
crede că prevestește și pregă-

Organizația țarilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.) 
a dat publicității o rezoluție 
adoptată la 9 iunie, în cursul 
recentei sale conferințe ex
traordinare. Documentul ex
primă sprijinul deplin al 
țărilor membre față de na
ționalizarea de către guver
nul irakian a firmei „Irak 
Petroleum Company". Po
trivit rezoluției, statele mem
bre se angajează să nu per
mită companiilor ce ope
rează pe teritoriul lor adop
tarea unor măsuri care ar 
putea prejudicia interesele 
Irakului. Pentru ducerea la 
îndeplinire a acestei hotărîri, 
a fost format un comitet 
special.

vocată „în condițiile luptei îm
potriva forțelor imperialismu
lui și reaoțiunii".

• ÎN ULTIMELE ZILE, u- 
nele regiuni ale Cubei au fost 
afectate de un ciclon tropical, 
care a provocat inundații sol
date cu distrugerea culturilor 
agricole pe suprafețe însumînd 
peste 250 000 hectare. Din regi
unile afectate de inundații au

pe
fost evacuate peste 8 000 de 
persoane. La Havana și în pro
vinciile vestice ale țării au fost 
adoptate măsuri preventive.
• DELEGAȚIA condusă de 

Petre Nicolae, primarul muni
cipiului Constanța, care se află 
în Republica Arabă Egipt, și-a 
încheiat vizita la Alexandria. In 
cursul prezenței delegației în 
marele port egiptean a fost sem
nată declarația de înfrățire în
tre orașele Constanța și Alexan
dria, au avut Ioc convorbii! cu 
oficialitățile locale și s-au vizi
tat unele obiective economice și 
de interes turistic.

R. D. GERMANA: „Ceasul lumii" pe Alexanderplatz, în 
centrul Berlinului.

Ieri, au început la Leipzig lu
crările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de . Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române in comisie, 
iar delegația guvernamentală a 
R. D. Germane — de Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții R.D.G. în comisie.

La sesiune participă reprezen
tanți ai conducerii unor ministe
re și altor organe economice, 
precum și specialiști ai ambelor 
țări.

Comisia examinează un cerc 
larg de probleme privind dez
voltarea colaborării economiee 
și tehnico-științifice, precum și 
desfășurarea schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

H. KISSINGER
LA PEKIN

Pekin 19 • — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Potrivit înțelegerii inter
venite între guvernele chinez și 
american, luni după-amiază a 
sosit la- Pekin Henry Kissinger, 
consilierul S.U.A. pentru pro
blemele securității.

La sosire, Henry Kissinger și 
persoanele care-1 însoțesc au 
fost întîmpinați de Ci Pîn-fei, 
ministrul afacerilor externe, 
Ciao Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
de alte persoane oficiale chineze.

Congresul Tineretului 
Comunist Italian

imp de trei zile, la Modena s-au desfășurat lucră
rile Conferinței naționale a Federației Tineretu
lui Comunist Italian, care a dezbătut tema: 
„F.G.C.I., organizație de masă a tineretului, pen
tru înnoirea democratică și socialistă a Italiei". 

o x Au participat 500 de delegați din partea celor
° 100 000 de membri ai federației, delegații ale mișcărilor demo- 
® erotice de tineret, sindicale și de masă, precum și o delegație 
o a Partidului Comunist Italian, în frunte cu Enrico Berlinguer, 
o secretar general al P.C.I.
® Gian-Franco Borghini, secretarul național al F.G.C.I., a 
o prezentat un raport în care, după ce a relevat că numărul 
o membrilor federației a crescut, în ultimul an, de la 66 000 la 
2 100000, a subliniat că, anul acesta, sarcina F.G.C.I. este aceea 

de a organiza energiile democratice manifestate în rîndurile 
tineretului în favoarea P.C.I., cu prilejul alegerilor parlamen
tare de la 7 mai. Intre altele, raportorul a menționat condi
țiile dificile ale tinerilor în Italia, ca urmare a exploatării ca
pitaliste, a șomajului și emigrărilor forțate, a unui sistem de 
învățămînt considerat necorespunzător cerințelor actuale. Vor- 

o bitorul s-a pronunțat, totodată, pentru convocarea, pîna în 
o toamnă, a unei Conferințe naționale a tineretului muncitor, care 
° să înfrunte problemele exploatării și șomajului, și la care să 
o adere, în mod unitar, toate organizațiile de tineret democra- 
o tice, precum și sindicatele.
° Discuțiile pe marginea raportului au relevat necesitatea in- 
o tensificării luptei tineretului italian pentru condiții de muncă 
° și de trai mai bune, pentru o reformă democratică a învăță- 
° mîntului, împotriva extremismului și a pericolului neofascist 
o mului, pentru o afirmare mai. puternică a tineretului în viața
,o politică și socială a țării. întrunit în timpul desfășurării lucră- 
® rilor conferinței, Comitetul Central al F.G.C.I. a procedat
s la unele schimbări în forul de copducere dl federației. o
’ Lucrările Conferinței naționale a Federației Tineretului Co- ® 
’ monist Italian s-au încheiat printr-o mare adunare publică, o 
> desfășurată sub lozinca „Unitatea și lupta tineretului antifascist ® 
’ pentru înnoirea democratică a Italiei". ®

3 N. PUICEA O
’ Corespondentul Agerpres, la ®
j Roma o
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„SAHARA AUSTRALIANĂ"
• Goana după fabuloasele comori subpămîntene
• Aborigeni pe „treapta neanderthal"

• EXPRIMÎNDU-ȘÎ, dumini
că seara, în cadrul unui inter
viu acordat televiziunii olande
ze, punctul de vedere asupra 
unor probleme politice interna
ționale, președintele Franței, 
Georges Pompidou, s-a declarat 
favorabil convocării conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și cooperare.

cur
• SUB AUSPICIILE FUNDA

ȚIEI BIENALA DE LA SAO 
PAULO, Institutul național al 
cărții și Camerei cărții din Bra
zilia. la Sao Paulo a avut loc 
deschiderea celei de-a doua e- 
diții a bienalei internaționale a 
cărții. În cadrul bienalei expun 
aproximativ 800 de case edito
riale braziliene și străine, din 
32 de țări, printre care și Româ
nia, al cărei stand cuprinde o 
selecție a producției românești 
de carte din ultimii doi ani.

• COMUNICATUL DAT PU
BLICITĂȚII la încheierea vizi
tei la Paris a vicepreședintelui 
Irakului, Saddam Hussein Ta- 
kriti, constată că, între cele

două țări, există condiții pentru 
dezvoltarea unei colaborări 
fructuoase în diverse domenii. 
În ceea ce privește cooperarea 
în domeniul petrolier, docu
mentul informează că partea 
irakiană s-a angajat isă furni
zeze Franței, timp de zece ani, 
23,75 la sută din producția te
renurilor exploatate de fosta 
companie I.P.C., conform dis- 
pozițiunilor economice și fi
nanciare anterioare legii națio
nalizării de la 1 iunie 1972.
Catastrofă aeriană în 

Anglia
• UN AVION DE PASAGERI 

de tip „Trident-1“ al companiei 
„British European Airways" 
(B.E.A.) s-a prăbușit, duminică 
seara, la citeva minute de la de
colare de pe aeroportul londonez 
Heathrow. Toate cele 118 per
soane aflate la bord și-au pier
dut viața.

Tragic bilanț în Ulster
• TREI MILITARI BRITA

NICI AU FOST UCIȘI și 5 ră
niți, duminică seara, de explo
zia unei bombe plasate într-o 
casă din localitatea nord-irlan-

. deză Bleary. Numărul celor u- 
ciși în Irlanda de Nord în in- 

, cidentele din ultimii trei ani 
se ridică, astfel, la 379, din 
care 80 au fost militari.

Veritabila „Sahara australa", vastele întinderi de nisip 
și aglomerări bolovănoase din nord*vestul îndepărtat al 
„continentului cangurilor" ou devenit arena unei febrile 
goane după bogățiile naturale care — se bănuiește — sînt 
ascunse în străfundul acelor pămînturi. Dar nici acest revi
riment, nici cercetarea febrilă a comorilor subpămîntene 
cu pătrunderea celor mai moderne mașini n-a adus modi
ficări în traiul aborigenilor, nevoiti de decenii, în mare 
număr, să trăiască în aceste locuri aride. Pe o distanță 
străbătută de un avion doar într-o oră sau două, istoria 
derulează un film de 12.000 de ani.

_ ntr-un studiu pu-
I jf blicat cu puțin 
|H timp în urmă, 
: 1 John Greenway,
II profesor de antro- .JLfL pologie la Univer

sitatea din Colora
do, scrie : „In timp ce economia 
Australiei se baza pe creșterea 
oilor și pe lina lor, triburile din 
interiorul continentului și cei
lalți aborigeni, împinși din re
giunile de coastă spre interior, 
erau lăsați în stadiul de înapo
iere care ar putea fi denumit 
modul de viață neanderthal. 
Acum, căutarea minereurilor — 
ca aspectul cel mai important 
al avîntului spre o nouă dez
voltare economică — impune 
pătrunderea în regiuni ostile 
vieții unde albii i-au împins 
treptat pe aborigeni".

Locurile neprimitoare din 
„Sahara australă" au căpătat, 
în imaginația puținilor albi care 
au pătruns acolo în trecut, de
numiri înfricoșătoare : Lacul 
Morții, Colinele Diavolului, Stîn- 
ca Disperării. Treptele de civi
lizație ale aborigenilor aflați pe 
acele meleaguri variază de la 
grupurile aflate încă în epoca 
de piatră pînă la cele conside

rate de autorități ca fiind 
„coapte pentru asimilare".

Cu toate acestea, așa cum ob
servă săptămânalul vest-german 
DER SPIEGEL într-un reportaj 
consacrat „Saharei de pe cel 
de-al cincilea continent" totul 
se mișcă cu cea mai mare vi
teză în nord-vestul îndepărtat 
australian. O năvală fără pre
cedent este în curs de desfășu
rare pentru valorificarea bogă
țiilor unei regiuni de 1,5 milioa
ne hectare, îndelung neglijată. 
Activitatea febrilă amintește 
aici de zilele goanei spre vest 
din America. A și fost anun
țată extragerea primelor tranșe 
de . petrol, nichel, fier. Cele 170 
de companii — o mare parte a- 
mericane — care își dispută te
renurile bănuite că ascund bo
gății fabuloase, ignoră însă si
tuația aborigenilor, a căror 
iscusință este folosită și răsplă
tită numai dacă au norocul să 
fie recrutați drept călăuze pe 
drumuri necunoscute.

Dublarea prețului terenurilor 
în ultimii ani a avut drept con
secință exodul grupurilor de a- 
borigeni din așezările lor pri
mitive. Investițiile pentru ex
tracție și industrializare, de or

dinul sutelor de milioane de do
lari, înlesnesc găsirea de locuri 
de muncă dar cei mai mulțî a- 
borigeni din „nord-vestul sălba
tic" se află pe o asemenea 
treapta de înapoiere îneît nu 
beneficiază de posibilități de 
angajare. In același timp, alo
cațiile directe pentru condiția 
socială și culturală a aborige
nilor sînt insuficiente. In fapt, 
decenii de-a rîndul, nu s-a tă
cut nimic pentru plasarea abo
rigenilor pe magistrala civiliza
ției, iar teza „inadaptabilității" 
lor a fost tendențios susținută 
ca un gen de justificare a dis
pariției treptate a acestora la 
fel ca și a indienilor din State
le Unite. Din 1788 cînd s-a în
ființat prima colonie engleză în 
Australia, populația aborigenă, 
evaluată atunci la circa 500 000 
de oameni, nu numai că nu a 
crescut considerabil — cum era 
normal pe parcursul a aproape 
200 de ani — dar a scăzut Ia 
280 000.

înscrierea — pentru prima 
oară în 1968 — a aborigenilor 
în recensămîntul populației și 
abolirea unor măsuri discrimi
natorii la care aceștia erau su
puși constituie un început pe 
care mulți australieni cu vederi 
înaintate îl cer continuat și 
dezvoltat. într-un document re
mis Parlamentului de Ministe
rul Imigrării se sublinia, prin
tre altele, „necesitatea ca cei a- 
proape 300 000 de aborigeni să 
intre integral în circuitul eco
nomic și social al țării".

Rămîne de văzut dacă prodi
gioasa dezvoltare pe care pare 
să o cunoască „Sahara australă" 
va aduce un reviriment și în 
viața aborigenilor așezați, în 
mare parte, pe acele întinderi 
de nisip și pietre.

E. R.
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