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In PRIM PLAN ; utecistele de la filatura da bum
bac din Slobozia care au început să lucreze la 5 
părți de ring. Cu 3850 kg fin mai mult pe *i declt 
plnă acum

MARIA SIMU —muncitoare
la Complexul de prelucrarea

lemnului din BlajO ELENA CENUȘA-mma-
toare la întreprinderea

Un entuziast raport de vacanță

SÎNT COMPLETE,
GATA PENTRU

ÎNCEPEREA
LUCRULUI !“

CEEA CE DEMONSTREAZĂ Șl FOTO

REPORTAJUL NOSTRU CARE Vl-I

PREZINTĂ PE ELEVII SECTORULUI 6

MESAGERI Al GÎNDULU1 $1 VOINȚEI COLECTIVE)

„Avicola" din Brăila

„BRIGĂZILE

Cuvîntarea tovarășului

VIZITA ȘEFULUI STATULUI 
CAMBODGIA, 

SAMDECH NORODOM SIANUK
La Muzeul de istorie
Șl
cartierului Titan
în cursul dimineții de 

miercuri. Altețele Lor Regale, 
prințul Norodom Sianuk și prin
țesa Monique Sianuk, celelalte 
persoane oficiale cambodgiene 
au vizitat Muzeul de “istorie a 
Republicii Socialiste România.

Solii poporului cambodgian au 
fost însoțiți de tovarășii Gheor- 
ghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat» general-loootenent 
Constantin Popa, locțiitorul șe
fului Marelui Stat Major, Ma
rin Alexie, ambasadorul țării 
noastre acreditat pe lingă șeful 
statului Cambodgia-

Numeroși cetățeni al Capitalei 
care se aflau în Calea Victoriei, 
in fața și pe impunătoarele 
trepte ale clădirii muzeului, fac 
o călduroasă primire oaspeților, 

întîmpinîndu-i cu cordialita
te, tovarășul Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a 
prezentat solilor poporului cam
bodgian acest prestigios lăcaș de 
cultură, subliniind că aici sînt 
reunite circa 30 de mii de obiec
te și documente de o inestima
bilă valoare — mărturii care 
redau, într-un spirit de profun
dă obiectivitate științifică, via
ța poporului român în milenara 
sa dezvoltare, din cele mai vechi 
timpuri, de la apariția omului 
pe teritoriul României pînă as
tăzi, în epoca înfloritoare a e- 
dificării socialismului.

Sînt vizitate sălile consacrate 
artei străvechi, unde rețin aten
ția statuietele „Gînditorul" și 
„Femeie șezînd", celebre sculp
turi în lut ars aparținînd 
civilizației Kamangia, precum 
și ceramica aparținînd civiliza-

(Contlnuare tn pag. a III-a)

MITINGUL PRIETENIEI ROMANO-CAMBODGIENE

Cuvîntarea prințului 
Samdech Norodom Sianuk

In prim plan s constructorii viitoarei uzine
utilai terasier din Buzău fi un amănunt care le definește 
hărnicia: Ei lucrează In contul trimestrului al IV-lea!

VA PREZENTAM IN 

CONTINUARE, CHI
PURILE ALTOR TI
NERI INVESTIȚI CU 
ÎNALTA CINSTE Șl 
RĂSPUNDERE DE A 

Fi DELEGAȚI LA 
CONFERINȚA NA
ȚIONALA A PARTI

DULUI

ÎNTR-O ZI OBIȘNUITĂ DE MUNCĂ
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In atelierul inrtetșcolar se lucrează au 
pentru autodoterea școlilor. M. Drăghici nu 
scapă prilejul de a învăța și meseria de 
sudor pe lingă cea de lăcătuș, căreia i-a 

descoperit lamele din timpul școlii 
Fotoi AL PRUNDEANU

AZI LA RADIO 
Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 8,45 
posturile noastre de radio ți 
televiziune vor transmite di
rect de la aeroportul Oto- 
peni, PLECAREA DIN CA
PITALA A ȘEFULUI STATU
LUI CAMBODGIA, PREȘE
DINTELE FRONTULUI UNIT 
NATIONAL AL CAMBOD- 
GIEI, SAMDECH NORODOM 
SIANUK, Șl A PRINȚESEI 
MONIQUE SIANUK, care, la 
invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, preșe
dintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socia
liste, secretar general ol 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, au 
făcut o vizită oficială de 
prietenie în Republica So
cialistă România.

Alteță, șef al Statului
Cambodgian,

Prințesă,
Dragi oaspeți cambodgienl, 
Stimate tovarășe, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în primul rînd, ca în 

numele Consiliului de Stat,, al 
guvernului Republicii Socialiste 
România și — adaug — al Co
mitetului . Central al Partidului 
Comunist Român, să salut pe 
oaspeții noștri cambodgienl, pe 
prințul Norodom Sianuk, pe 
prințesa Monique Sianuk și să 
le urez să se simtă în continuare 
cît mai bine în România. (A- 
plauze puternice).

Adresățn, de asemenea, salu
tul nostru Frontului Unit Na
țional al Cambodgiel, Guvernu
lui Regal de Uniune Națională, 
întregului popor cambodgian. 
(Aplauze prelungite).

Vă aflați de trei .zile în Ro
mânia Socialistă. Ați putut să 
constatați, stimați oaspeți, că 
începînd cu primirea făcută de 
populația Capitalei și peste tot 
unde ați fost în aceste zile, ce
tățenii patriei noastre v-au în- 
tîmpinat cu bucurie, cu ospi
talitate, cu manifestări de caldă 
solidaritate, văzînd în dumnea
voastră pe reprezentanții po
porului cambodgian care lupta 
cu hotărîre împotriva imperia
lismului, pentru a-și apăra dem
nitatea, independența, dreptul la

o viață liberi. (Aplauze prelun
gite, urale).

Știm că poporul cambodgian 
a trebuit să ducă lupte îndelun
gate ; el și-a cucerit indepen
dența după celde-al doilea răz
boi mondial, iar acum este ne
voit din nou să lupte, să dea 
jertfe pentru a-și recuceri in
dependența, pentru a pune capăt 
(intervenției imperialiste în tre
burile sale interne, pentru a-și 
asigura dreptul de a fi stăpîn 
pe destinele șale și de a-și fă
uri viața așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze prelungite, urale).

Situația de astăzi din Cambod
gia este, desigur, rezultatul in
tervenției imperialiste ; dar, în 
același timp, ea este și rezulta
tul faptului că o clică de trădă
tori de țară s-au pus în serviciul 
imperialismului, trădîndu-și po
porul, trădînd viitorul patriei 
lor.

Ne bucură că poporul cambod
gian a respins atît intervenția 
imperialistă, cît și acțiunea tră
dătoare a unei clici de oameni 
care nu au nimic cu poporul 
cambodgian. Ne bucură că șeful 
statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a înțeles că 
locul său este alături de popor, 
în rîndul Frontului Unit Națio
nal, c>a președinte al acestui

(Continuare în pag, a Ill-a)

Excelență, Domnule președinte 
al Consiliului de Stat,

Doamnă,
Domnule primar al Bucureș

tiului,
Excelențe, domnilor, doamne

lor, domnișoarelor,

Permiteți-ml să vă exprim 
foarte adînca și emoționata mea 
recunoștință și aceea a delega
ției Frontului Unit Național, a 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională și a Forțelor Armate 
Populare de Eliberare Națională 
din Cambodgia, prezentă aici, 
pentru această grandioasă adu
nare de solidaritate pe care a- 
veți bunătatea s-o organizați în 
sprijinul poporului cambodgian 
și ca mărturie a solidarității 
poporului român cu lupta po
porului nostru.

Este o mare onoare pentru noi 
și pentru Rezistența cambodgi
ana că Excelența Sa, domnul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialfete, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a ținut să asiste perso
nal, alături de soția sa și de e- 
minenții săi colaboratori, la ac
tuala adunare și să rostească o 
cuvîntare de o importanță deo
sebită care ne-a mișcat și en
tuziasmat profund și care va en
tuziasma și încuraja enorm pe

toți combatanții cambodgienl a- 
flați în prezent în linia întîia a 
frontului luptei popoarelor antl- 
imperialiste.

Să ne fie permis că mulțumim 
din toată inima Excelenței Sale, 
(Aplauze puternice).

Adresăm, de asemenea, mul
țumirile noastre cele mai căl
duroase domnului primar al 
Bucureștiului și celorlalți distinși 
inițiatori și organizatori ai pre
zentei adunări, în special iubiți- 
lor noștri prieteni, bravii mun
citori și muncitoare, tehnicieni 
și ingineri, tineretului comunist, 
și întregii populații a Bucu
reștiului. (Aplauze însuflețite). 
Cuvîntările domniilor lor ne-au 
mișcat mult și toate aces
tea vor aduce, fără îndoială, o 
foarte mare reconfortare pentru 
poporul nostru și o încurajare 
însuflețitoare pentru combatan
ții noștri care îi va îndemna să 
realizeze noi fapte de arme pe 
cîmpul de luptă, grăbind astfel 
eliberarea totală a patriei noas
tre.

Republica Socialistă România 
se bucură de un foarte înalt 
prestigiu pe plan internațional 
și mondial, deoarece datorează 
prodigioasa ei dezvoltare eco
nomică și socială propriilor ei 
eforturi, propriului ei geniu, 
propriilor ei forțe ; deoarece, de-

(Continuare în pag, a III-a)

PE CÎTEVA ȘANTIERE

AMĂNUNTE ÎN PAG. AII-A
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Caragiale — Con
temporanul nostru 
Cronica literară 
— Jurnal la morile 
ide vînt
Teatru — Cel mai 
bun spectacol al 
unui tînăr regizor 
Atelier— Un 
sculptor la vîrsta 
bacalaureatului.
Pro și contra

■ W .

■'■■■ ...

i '■wkv

de VICTOR VIȘINESCU

Anficipînd Imaginea, de ansamblu a economie? naționale 
la sfîrșitul acestui dinamic cincinal, ne apar în prim plan, 
în raport de condiționare a realizării mărețelor obiective 
economice înscrise în documentele Congresului al X-lea, 
oamenii-constructori, oamenu-beneficiari, milioanele de 
făuritori ai socialismului. Lor li se vor mai adâuga, în 
1975, încâ un mHion.

Acest nou miljon uman semnifică încâ o mie de mii de 
locuri de munca nou create la tablourile de comandă ale 
hidrocentralelor, uzinelor, furnalelor, combinatelor petro
chimice, ale, generic, vorbind,* economiei modeme, auto
matizate.

Acest nou milion uman va prelua funcții șl posturi de 
comandâ pe întreg cuprinsul țârii-pantier, de la cîmpurile 
mecanizate ale. sudului pînâ la piscurile montane în care 
s-au înfipt stații-releu de televiziune, de la comunele urba
nizate pînâ în îndepărtate câi fluviale, pe care vor dirija 
cargouri cu mârfuri „Made în România*, componenți ai 
milionului.

Acum, în etapa formării lui, milionul uman beneficiazâ 
de condiții optime. Ucenicia zilelor noastre, fațetâ antite
tica, a „meseriei. furate de altâdatâ, parcurge filiera unui 
învățămînt științific, conectat cu constanța fa exigențele 
impuse de dezvoltarea modernă a întregii economii. 
Prin rețeaua grupurilor școlare de profil, a specializării 
postliceale, a altor forme de calificare —n care, în anul șco
lar trecut, bunăoară, au cuprins* peste 300.000 de tineri — , 
ucenicii spera, își întrevăd locul și rolul în schema generalfi ( 
a societății. <

acestor speranțe și previziuni legitime ale tinerel gene- < 
rații, veghiate și ocrotite de grija patemâ a statului socîa- 4 
list, sînt chemate sâ le răspundă cu solicitudine milioanele < 
calificate. Pedagogii din școli, pedagogii din unități pro- < 
ductive, pedagogii de acasâ, știut fiind câ procesul forma- ! 
tiv și educațional nu este un monopol exclusiv al învăță- < 
mîntuluî. Milioanele calificate beneficiazâ de competență 4

MILIONUL 
UMAN

(Continuare în pag. a IV~a) «



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 22 IUNIE 1972

■1CU FIECARE ZI DE MUNCĂ, CU FIECARE REALIZARE

se Înfăptuiește marele obiectiv național

CINCINALUL ÎNAINTE DE
TERMEN!

NOI PERFORMANTE,
NOI PERFORMERI

După o zl recordul
a fost doborit

Tînăra filatoare Miliana Enache 
lucrează astăzi la cinci părți de 
ring. Peste două săptămîni, își 

va adăuga încă o parte
Ne aflăm la Slobozia. Aici, la 

Filatura de bumbac intrată în 
funcțiune anul trecut, utecistele 
de la ringuri au lansat cu numai 
două zile în urmă, o nouă Iniția
tivă în sprijinul producției : ex
tinderea zotnei de lucru de la 4 la 
5 părți de ring. Inițiativa și toa
te măsurile care s-au și luat 
pentru aplicarea ei neîntîrziată, 
sînt dedicate de tinerii acestei 
întreprinderi apropiatei Confe
rințe Naționale a partidului și 
celei de-a XXV-a aniversări a 
Republicii.

Am solicitat câteva explicații 
tinerei inginere Maria Alexe, 
secretara Comitetului U.T.C. din 
filatură, care ne-a declarat că 
extinderea zonei de lucru va fi 
realizată prin.tr-o organizare mai 
bună a locului de muncă, prin 
întreținerea corespunzătoare a 
utilajelor.

— Mașina trebuie să fie în
totdeauna curată și bine unsă — 
ne-a spus interlocutoarea noas
tră. în felul acesta nu se mal 
rup firele și, ca urmare, zona de 
lucru se poate extinde fără difi
cultăți. Țin să precizez că dato
rită acestei inițiative se vor da 
în plus într-o singură zl 3 850 kg 
fire. Pînă la sfirșitul anului, cal
culul hîrtiei ne arată că vom 
obține in acest fel 642 950 kg fire 
în plus. Este o cantitate aprecia
bilă, nu-i aișa ? Mai cu seamă c& 
acest calcul al hîrtiei poate fi și 
depășit. în același timp, acțiunea 
noastră se materializează și în 
altceva : la cele trei schimburi, 
care aici sînt egale, lucrînd șl 
cu un randament egal, forța de

muncă se reduce cu 18 tinere, 
care pot fi folosite fie în alte 
sectoare, fie la alte ringuri. Asta 
e important pentru noi, întrucât, 
ambiționați de inițiativa fetelor, 
băieții din sectorul mecanic și-au 
propus și ei să monteze și să 
pună în funcțiune înainte de 
termen ultimele 3 ringuri care 
mai rămăseseră de montat. Pri
mele două, deja produc.

Mai aflăm că peste două 
treimi din filatoare au si început 
sâ lucreze, în aceste zile, la cîte 
5 părți de ring. Dar recordul n-a 
durat decît o zi, pentru că de a- 
oum douăzeci dintre ele, lucrează 
chiar la câte 6 părți, așa cum 
sînt, de pildă Elena Niea, Maria 
Popescu, Rada Negrilă. Maria 
Haralambie și Maria Apostol. 
Exemplul utecistelor a fost luat, 
chiar începând din a doua zi, de 
întregul colectiv de filatoare al 
întreprinderii, fapt care dove
dește încă o dată că o inițiativă 
de preț, pusă în slujba unui țel 
înalt, se bucură de adeziunea u- 
nanimă a celor din jur. încă o 
mențiune : după cum ne decla
rau specialiștii, în celelalte fila
turi din țară firele groase aflate 
în producție în aceste zile la 
Slobozia, se lucrează la rite 3 și 
rareori 4 părți de ring.

— Sîntem convinse — a ținut 
să ne mărturisească tînăra fila
toare Marieta Enache — că și 
celelalte colege ale noastre din 
alte centre ale țării se vor ambi
ționa șl ne vor urma cît de cu
rând.

DRAGOMIR HOROMNEA

■

Dialog intr-un

institut

bucureștean

De ce începeți cu tinerii 
tovarășe director ? 
Pentru că au o mare contri-
buție la realizările noastre

UNUL DIN ARGUMENTELE
AU ECONOMISIT PRINTR-UN

Colectivul Institutului de 
studii și proiectări pentru 
gospodăria comunală — Bucu
rești s-a angajat să realize
ze în acest an prin adopta
rea unor soluții moderne, mai 
eficiente și economice, o sub
stanțială reducere a consu
mului de metal pe obiective, 
care în final se va cifra la 600 
tone.

— S-a scurs aproape jumă
tate de an de întrecere. Dv. 
a-ți realizat jumătate din an
gajament ?

— înainte de a vă răspun
de direct la această întrebare

LA UZINELE DE TRACTOARE DIN BRAȘOV

UN AGREGAT DE CONCEPȚIE PROPRIE

I

POSIBILE: TINERII DIN FOTOGRAFIE
SINGUR PROIECT
propune directorul ge- 
al institutului, tov ing.

25 TONE DE OȚEL!

ÎNLOCUIEȘTE 6-7 MAȘINI
La Uzinele de tractoare din 

Brașov, a fost realizat pen
tru prima dată în țara noas
tră un agregat complex de 
broșat roți dințate cu broșa 
circulară. Autorii acestui uti
laj, care înlocuiește 6—7 ma- 
șini-agregat sînt inginerii Va-

sile Sechel, Hie Mosora, Iosif 
Mănoiu și echipa condusă de 
maistrul Ludovic Hening. 
Toate operațiile agregatului 
fiind automate, se prevede o 
sporire considerabilă a pro
ductivității muncii și o efi
ciență economică ridicată.

— ne 
neral 
Marcel Mînulescu — vă pre
zint pe secretarul organizației 
U.T.C,, ing. Alexandru Io- 
nescu, pe care îl rog să vă 
vorbească de ideea celor 
cinci tineri. Știe el la ce mă 
refer.

— De ce trebuie să începeți 
cu tinerii ?

— Pentru că au o mare 
contribuție în realizările 
noaste și apoi însăși colecti
vul este foarte tînăr.

într-adevăr, inginerul Io- 
nescu știe despre ce e vorba 
dar mai întîi ni-i prezintă la 
rîndul său pe colaboratorii cu 
care a lucrat: ing. Șerban 
Popescu, tehnician Victor Pe
trie, ing. Dan Ghiga și ing. 
Ilie Dobre. în continuare, re
zumă totul la cîteva fraze.

— Trebuia să proiectăm un 
rezervor de apă potabilă pen
tru orașul Cîmpulung-Mus- 
cel cu un volum de 5 000 mc.
— ne relatează ing. Ionescu
— dar nici una din soluțiile 
folosite pînă acum nu se în
scria în exigențele noastre c 
rapiditate în execuție și 
sum minim de metal.

După studii, calcule, 
fruntări de păreri, cei 
au găsit ideea optimă:

— Pe ce mai contați ?
— Pe rezultatul măsurilor 

inițiate. Am înființat două 
colective de proiectante con
duse de directorii tehnici ai 
institutului cu sarcina să re
vadă toate proiectele din e- 
xecuție, să reproiecteze, să 
schimbe soluții, urmărind re
ducerea cu maximum posibil 
a consumurilor de metal ini
țiale. Și avem certitudinea că 
angajamentul nostru va fi 
substanțial depășit

ROMULUS LAL

con-

Fetele de pe linia de bobinaj au declarat și ele întrecere filatoa relor

con- 
cinci 

„__  ____ _ tur
narea rezervorului din beton 
precomprimat cu trecerea ar
măturii prin pereți. Față de 
procedeele folosite pînă acum 
acesta prezintă avantaje ca
tegorice. Se reduce cu 5 tone 
consumul de oțel pe rezer
vor (în prezent sînt în lucru 
5 obiective similare deci un 
eîștig pe economie de 25 tone 
oțel) iar durata de execuție 
propriu-zisă se reduce cu 
două luni.

— Aveți, așadar, tovarășe 
director, asigurate, 25 tone 
de oțel din angajamentul a- 
nual. Dar restul ?

— Calculele n-au fost în
cheiate decît pe trimestrul I 
cînd realizaserăm deja la 
alte proiecte 130 de tone. E 
suficient să vă spun însă că 
numai la proiectul „captarea 
apei pentru Uzina de alumi
nă Tulcea", recent prezentat 
beneficiarului, specialiștii 
noștri au aplicat soluții ori
ginale în care se cîștigă o e- 
conomie de 240 tone de oțel. 
Deci, iată deocamdată avem 
aproape 400 tone.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La ora 8 dimineața, șefii de 
brigadă raportează : „efectivele 
sînt oomplete, gata de Începerea 
lucrului Sîntem prezenți la 
careul elevilor de la Baza spor
tivă Ghencea. 180 de băieți si 
fete din anul II șl III, Liceul 
„Gh. Lazăr", au luat In primire 
cele două hectare de teren. 
Aveau un antecedent bun din. 
zilele lucrate pînă acum : 5 000 
de cărămizi stivuite, alte dteva 
mii recuperate, largi suprafețe 
nivelate, molozul evacuat. Ste
fan Piron este mîndru că par
cela la care a lucrat le depă
șește pe cele ale colegilor.

Pare un lucru normal, fiindcă 
cineva trebuie să se remarce. 
Și totuși nu este așa. S. Piron 
și colegul său E. Rapaport sînt 
laureate aî premiului I la Con
cursul național al elevilor dato
rită interpretării Concertului 
pentru două viori de J. S. Bach. 
De 4 zile au schimbat vioara 
cu sapa și rezultatele sânt, și 
aid, la înălțimea pasiunii lor 
pentru muzică. Angajamentul 
luat de cele 5 brigăzi în cinstea 
Conferinței Naționale : amena
jarea pistei de atletism. șl a 
unui teren de fotbal. Florin Bu- 
zatu, brigadier-șef si comandan
ții celorlalte brigăzi ne declară 
că atributul atmosferei este ma
xima seriozitate a muncii. în
tâmpinăm dificultăți la înregis
trarea evidențiatelor. Toți mun-

O planșă imensă existentă 
în biroul șefului de secție ne 
prezintă Fabrica de placaje 
din cadrul Complexului de 
grelucrarea lemnului din

laj, după reorganizare. Ma
șinile au fost reamplasate 
conform fluxului tehnologic, 
transportul intern a fost me
canizat, adueîndu-se perfec
ționări importante procesului 
productiv. Pe planșă noua 
schemă de funcționare apare 
gub forma unor pătrățele a- 
șezate în linie dreaptă, ceea 
ce dovedește că gîtuirile, în
curcăturile, încrucișările pe 
flux atît de frecvente pînă 
dăunăzi, au fost lichidate. O 
casetă mai mare așezată da o 
răspîntie de linii iese preg
nant în evidență. In acest 
punct furnirul este sortat pe 
calitate și dirijat spre fău
rirea de mobilă. Tot de aici, 
pleacă materialele pentru ce
lelalte muncitoare de la li- ' 
nia de îmbinat benzi furnire 
față. Sarcina de a executa 
aceste operații migăloase, 
plină de răspundere, revine 
comunistei Maria Simu, una 
din cele mai harnice munci
toare de la C.P.L. Blaj. Pre
zența ei la cel mai important 
punct de lucru se observă. 
Muncitoarelor din jur 11 se 
distribuie uniform materiale 
de care au nevoie. Datorită 
conștiinciozității cu care sor
tează și selectează furnirul 
productivitatea muncii aces
tora a crescut simțitor pentru 
că ele nu mai sînt nevoite 
să prelucreze materialele ne
corespunzătoare. Știind-o la 
linia de benzi furnire nici cel 
care execută mobilă pentru 
export nu-și fac griji pen
tru că Maria Simu le distri-

buie întotdeauna furnire de 
calitate ireproșabilă. Selec- 
tînd cu rigurozitate materia
lele ea rămînea însă zilnic 
cu cîte un stoc de deșeuri 
care nu aveau nici o între
buințare. Erau aruncate pe 
jos, călcate în picioare. Ute- 
dsta Maria Simu nu s-a pu
tut împăca cu asemenea ri
sipă. S-a gîndit mult. s-a 
frămîntat și pînă la urmă a

UN EXEMPLU DE
BUN GOSPODAR

AL AVUTULUI
FABRICII

găsit, împreună eu alții, so
luția pentru a le valorifica.

— Din aceste furnire sub
dimensionate, ne-a spus ea, 
se pot confecționa pene și 
fietece pentru repararea foi- 
or de furnir.
întrebuințarea descoperită 

este așadar extrem de utilă.
’ Economiile realizate lunar se 

ridică la 50 000 lei.
Colegii de muncă o apre

ciază pe Maria Simu nu nu
mai pentru conștiinciozitatea 
cu care își îndeplinește sar
cinile profesionale, ci șl pen
tru bogata ei activitate ob-

ștească. Este secretara orga
nizației U.T.C. din schimbul 
B secția placaj membră în

• comitetul U.T.C. pe între
prindere și în comitetul de 
partid pe complex. Fiecare 
din aceste sarcini Incumbă 
răspunderi mari dar ea gă
sește resursele necesare pen
tru a le duce în mod exem
plar la îndeplinire. Exprimîn- 
du-și prețuirea pe care i-o 
poartă, tovarășii ei de mun
că au ales-o delegată la con
ferința organizației județene 
de partid Alba, iar acolo a 
fast aleasă delegată la Con
ferința națională. Faptul o 
bucură, dar o și obligă. , 
; —‘S-ar putea, |și. mărturi
sește intenția, să iau cuvîn 
tul la Conferință. Voi avea 
multe de spus...

O problemă care o preo
cupă insistent este aprovizio
narea defectuoasă cu mate
riale și piese de schimb. Cu 
toate că nu lucrează în acest 
sector ea simte frecvent 
lipsa de promptitudine a u- 
nor furnizori. Ne arată ma
șina de frezat pachete fur
nir, utilaj cheie în fluxul teh
nologic :

— Astă noapte, ne explică 
ea, nu a funcționat. S-au de
fectat curelele trapezoid ale 
Deși se fabrică în țară aces
tea se procură foarte greu. 
La fel se întîmplă cu rolele 
și lanțurile de la uscătoare. 
cu pompeje de joasă presiu
ne de la presă etc. Aș vrea 
să atrag atenția celor care 
le
greutăți mari, că ne împiedi
că să producem mai mult...

fabrică că ne provoacă

AU BALGRĂDEAN

MESAGERI Al GlNDULUI Șl VOINȚEI COLECTIVE
La întreprinderea „Avicola* 

din Brăila o tînără de 26 de ani 
este zi de zi fruntașă, de la ea 
pornesc de cîțlva buni ani ini
țiativele cu cea mai mare audi
ență în rlndul tinerilor de aici, 
inițiative care au un rol hotărî- 
tor în creșterea producției. Am 
vrut s-o privim pe această 
tânără în ochii celor din jurul 
ei, a celor care o cunosc zi de 
zi. Ml s-a părut îndreptățit a- 
cest procedeu, deoarece șl ea, 
la rîndul ei, ca delegată la 
Cohferlnța națională a partidu
lui, le va exprima gîndurile și 
sentimentele, convingerile poli
tice șl morale.

— Hala de păsări pe care o 
deservește ca îngrijitoare Elenă 
Cenușă, ne spune ing. Emil 
Teodoru, șeful fermei nr. 2, 
este cea de unde în întreprin
derea noastră se obține pro
ducția cea mal bună. Și e firesc 
să fie așa, deoarece Elena Ce
nușă, deși e foarte tînără, este 
îngrijitoarea cea mai bine pre
gătită din punct de vedere pro
fesional. Un alt argument pen
tru aceeași concluzie : la toate 
concursurile profesionale orga
nizate în întreprinderea noastră 
în ultimii 3 ani Elena Cenușă 
a ocupat de fiecare dată primul 
loc. ’

împreună cu ing. Emil Teo
doru pășesc în hala deservită 
de Elena Cenușă, dar imediat 
am impresia că am pășit în
tr-un adevărat laborator, unde 
continuu are loc un amplu pro
ces de germinare, de dezvoltare 
a materiei vii. Sînt aici nu mai 
puțin de 6 000 de păsări, sînt 
aici toate însemnele unei bune 
gospodine, ale talentului șl 
hărniciei unei foarte bune

muncitoare. Desigur și aici se 
întîmplă ca uneori, din diferite 
cauze, să se ivească unele de
ficiențe, însă, după cum ne 
precizează șeful fermei, aceste 
deficiențe parcă se Ivesc anu
me pentru a-i da prilejul Ele
nei Cenușă să demonstreze că 
ea totdeauna este pregătită să 
învingă greutățile. în aseme-

TREI IMAGINI
CARE SE

COMPLETEAZĂ
TULBURĂTOR

nea situații tînăra îngrijitoare 
își începe programul cu 2 cea
suri mai devreme, astfel îneît 
la sfîrșltul zilei £Le muncă să 
poată raporta, ca de obicei, o 
depășire a sarcinilor de plan.

— In persoana tinerei îngri
jitoare Elena Cenușă, ne spune 
tehnicianul Gheorghe Milea, se 
împletesc , strîns spiritul de 
combativitate și cel de inițiati
vă. TJn exemplu : într-o. vreme 
la noi aveau loc dese abateri 
de la disciplina în producție. 
Elena Cenușă a luat poziția

hotărftă la locul ei de munca 
sau în diferite adunări. Nu s-a 

>. mulțumit însă cu atît. La insis
tența ei, prin eforturile ei sus
ținute, s-a înființat o brigada 
artistică de agitație a căru. 
program avea drept scop, în în
tregime, tocmai satirizarea a- 
cestor neajunsuri. După cîtva 
timp, în urma focului insistent 
al criticii, aproape toate acele 
deficiente au fost înlăturate. 
Tot din Inițiativa ei s-a înființat 
în incinta întreprinderii noas
tre, pe un teren nefolosit, c 
grădină. A convins șl pe cele
lalte tinere de necesitatea aces
tei acțiuni și în fruntea lor a 
muncit șl muncește ca Ideea ei 
folositoare nouă, tuturor, să se 
împlinească tot mal rodnic.

— Noi, celelalte îngrijitoare 
ne spune Ustina Vavilov, îi 
simțim mereu ajutorul. De la 
ea avem fiecare ce învăța și 
ei ne adresăm cii multă încre
dere fiindcă știm că întotdeau
na ea ne ajută ca o adevărată 
comunistă. Aș spune că Elena 
Cenușă este mîndria noastră, 
a tuturor tinerelor îngrijitoare 
din întreprinderea „Avicola*1 
din Brăila, că ea întrupează 
toate gîndurile noastre fru
moase.

Trei imagini ale unei. aceeași 
persoane,. -trei, imagini care se 
completează tulbur^tofr, ' care 

; exprimă un ;ldeal emoționant.
Elena Cenușă se recunoaște pu 
ușurință în cei din jur, după 
cum șl aceștia au mereu con
știința că ea, această tlnărfi de 
26 de ani, poate să le exprime 
pe deplin toate gîndurile și sen
timentele lor plenar.

I. CHIRIC

OMUL ÎN LUPTA CU TIMPUL

CONSTRUCTORII
SFIDEAZĂ GRAFICUL

Pe marea platformă a chimiei 
de ia Rimniou Vîlcea, construc
torii au executat pînă acum pe 
șantierul Uzinei de utilaj chimic 
mai mult de 85 La sută din sar
cinile anuale. în hala principală 
se lucrează la finisări, iar lntr-o 
zonă a ei, așa-numita „hală ’ 
joasă", au fost montate mai 
mult de jumătate din utilaje, • 
urmînd ca peste citeva zile să în
ceapă probele instalațiilor. La 
Uzina de sodă nr. 3 în cinci luni 
și jumătate au fost efectuate 
peste 55 la sută din sarcinile 
anului. Aici au fost montate cir
ca două treimi din construcțiile 
metalice. De asemenea, la Fa
brica de var. au fost asamblate 
primele două cuptoare. Actual
mente se lucrează la șamota- 
rea lor.

Sarcinile revenite în primul 
semestru al anului au fost în
deplinite și de către colectivul

uneia dintre principalele unități 
ale Trustului d« construcții in
dustriale Craiova — Grupul de 
șantiere Drobeta Tr. Severin. 
Dintre succesele constructorilor 
de aici este de reținut faptul 
că a fost dată în folosință- cu 
7 luni mai devreme prima ca
pacitate a Combinatului de ce
luloză și hîrtie severinean — 
Fabrica de carton și confecții 
din carton ondulat.

Devansarea îndeplinirii planu
lui pe primele șase luni ale a- 
nului. rod al eforturilor depuse 
de către constructori în direc
ția scurtării termenelor de exe
cuție, a creșterii contribuției lor 
la ridicarea eficienței eoonomice 
a invesțitlilor, ti va permite a- 
cestui colectiv realizeze inte
gral angajamentele asumate în 
întrecere pînă la data începerii 
lucrărilor Conferinței Naționale 
a partidului.

Z

• FABRICA DE CONFECȚII „MONDIALA* DIN SATU MARE 
a realizat cu doua sâptâmînî înainte de termen sarcinii* d*

.1 plan pe primul semestru al anului. Totodată, ou fost înde-
> plinite ou mai mult de o luna înainte de termen ongaja- 
I montele luate în cinstea Conferinței Naționale a Partidului 

<1 Muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici s-au angajat sâ 
.1 rezolve fiecare comanda în maximum 10 zile de la inclu

derea ei în fabricație, fapt care va contribui la creșterea
> eficienței economice a întreprinderii. In aceste condiții, 

realizarea cu cel puțin 6 luni mai devreme a planului cm- 
cinoi devine aici o certitudine.

l! • CENTRALA INDUSTRIALA PENTRU FABRICAȚII. REPA- 
I RAȚII Șl MONTAJ ÎN AGRICULTURA a îndeplinit cu 13 zile - 

mai devreme șarcinile planului semestrial : Unitățile cen- 1 
C tralei au livrat anticipat unităților agricole, între altele, 80 1 
I. de freze pentru sâpat rigole, 95 grape cu colți, 34 auto

basculante pentru transportat nutrețuri, 7 agregate de pom- < 
pare pentru irigații, 700 de palete pentru transportat saci, < 
76 instalații cu racleți pentru evacuarea gunoiului din graj- < 

C duri, 500 de hrănitoare pentru fermei* a* porci, 17 incu- < 
batoare, importante cantități de piese de schimb. <

• COLECTIVUL FABRICII DE ANTIBIOTICE DIN IAȘI, eea 1 
mai mare unitate de acest fel din țara, a anunțat îndepli- ’ 
nirea sarcinilor planului semestrial cu 11 zile înainte de ’

S termen. în cinstea Conferinței Naționale a partidului, chi- ’ 
\ miștii ieșeni vor realiza, suplimentar, pînâ la tfîrșitul lunii, 1 
S 68 la suta din angajamentul anual. în felul acesta, valoa- 1 
\ rea producției suplimentare va fi de circa 24 milioane lei. ’

LUCREAZĂ ÎN CONTUL CELUI

UN ENTUZIAST RAPORT DE VACANTĂ

„BRIGĂZILE SÎNT COMPLETE

DE AL IV-LEA TRIMESTRU

GATA PENTRU ÎNCEPEREA LUCRULUI!"
ceec cu tragere de inimă. Totuși, 
notam dteva nume : Adriana 
Darie. Viorel Pană. Magda Cris- 
tescu, Mihaela Iacovescu, Iulia 
Munteanu, Jenica Covaci. Prin
tre ei. premiant! la învățătură. 
Acum printre primii si la mun
că patriotică. Un argument cu 
greutate în cinstirea angajamen
telor.

De la terenurile viitoarei baze 
sportive, ne deplasăm la parcul 
Dr. Petru Groza. Ploaia a faci
litat drumul cazmalelor în oă- 
mînt. venind în ajutorul fetelor 
care numai în prima zî. ne asi
gură, s-au plîns de bătături.. 
Principalele obiective au prins

contur de la începutul vacantei 
în salopetă. Extinderea gardu
lui viu. desfundări de teren, 
pregătiri pentru gazonare. lu
crări de regenerare a arbuștilor. 
Pînă acum s-au realizat 500 
metri pătrate de amenajări. Ru- 
xandra Mîșu. din clasa a Xl-a. 
ne mărturisește : „se lucrează cu 
plăcere și datorită aprecierilor 
bune din primele zile, ne sim
țim cu adevărat părtași la fru
musețea orașului.. Avem impre
sia că școala nu s-a terminat, 
dar coordonatele acestei perioa
de sînt mult mai plăcute. O do
vadă elocventă : nici o linsă la 
anei. Și tovarășul tehnician hor-

ticol L. Vasil eseu, adresează cu
vinte de mulțumire calității 
muncii prestate de elevele Li
ceului „Gh. Lazăr".

Aceleași aprecieri le-am aflat 
și la Lotul de plante perene 
unde lucrează elevii Liceului 
nr. 36. Astăzi, normele sînt „în 
pericol" de a fi depășite. Joia, 
la inițiativa comitetului U.T.C. 
de sector este declarată ..zi re
cord de muncă patriotică". Zi 
pe care o pregătesc de astăzi. 
O cifră : 80 000 de flori scoase 
zilnic din buruieni. Cristian La
zăr. secretarul U.T.C. al Liceului 
ne arată rezultatele acestei acti
vități : 2 000 mp de suprafață

degajată. Solicităm evidențiați 5 
„Sînt mulți. n-aș vrea să ne
dreptățesc pe nimeni. Totuși, 
fetele parcă au mai mult spor la 
lucru". Am remarcat aceasta $i 
prin spiritul inventiv transfor
mat ad-hoc în inovație : multe 
fete au adus de acasă linguri 
pentru sporirea eficientei mun
cii. Și astfel, cu un calcul su
mar, ajungem la concluzia unei 
economii de circa 20 000 lei pen
tru cele două săptămîni progra
mate. îi părăsim pe elevii Li
ceului nr. 36 muncind discipli
nat (doar doi absenți), pe braz
dele lotului într-un ritm alert, 
alături de profesori care narti-

cipă efectiv, găsind în orele de 
muncă un nou prilej de cunoaș
tere.

La Școala generală nr. 141 ne 
aflăm în plină campanie de re
parații generale. Romeo Dinică 
din clasa a VIII-a își etalează 
calitățile de zugrav. Ceilalți co
legi de clasă primesc prețioase 
indicații de mixare a cleiului, 
varului sau cimentului. Secre
tul ? „Tata este zugrav de me
serie. De acasă am 
eu putină meserie 
folos". Este drept, 
o clasă este curată. 
vitC cu parchetul

„furat" si 
și nu fără 
în trei zile 
nou zugră- 

raschetat.

Constructorii Uzinei de utilaj 
terasier din Buzău anunță că, 
în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, au efectuat ultime-

Aici anul școlar poate eă în
ceapă de mîine.

Ultimul popas — Atelierul tn- 
terșcolar al sectorului 6. în 
curte, mașina de debitat taie 
cu exactitate reperele pentru 
bănci de clasă. Patru echipe 
sînt angajate în ateliere la rea
lizarea părților componente ale 
acestora. Pînă la 1 iulie, elevii 
liceelor „D. Bolintineanu". „Gh. 
Lazăr" și 36 s-au angajat să ter
mine 320 de bănci necesare nou
lui an școlar.

In atelierul de lăcătușerie, la 
sudură normele nu așteaptă în
trebările reporterului. Băieții 
sînt preocupați de îndeplinirea 
lor. Citim pe tablă clasamentul 
fruntașilor: Sandor Ovidiu și 
Toma Ion cu 50 de bucăți rea
lizate în primele patru ore de 
muncă. La mașina de găurit, 
norma este mai mare — 720 de 
bucăți. Victor Anghelescu de la 
Liceul nr. 36 este ajutat de trei 
colegi la trasare. Ritmul este a- 
celași ca și în timpul școlii 
fiindcă aici s-a efectuat și prac
tica productivă. Mircea Dră- 
ghici de la Liceul „D. Bolinti
neanu" ia lecții de sudură. Pînă 
la 1 Iulie va descifra toate tai
nele meseriei. 1 „și trecerea Ia 
vacanță va fi mai plăcută" — ne 
asigură el.

C. STANCULESCU

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

le lucrări prevăzute în planul 
trimestrului III al anului.

Acest succes de prestigiu ob
ținut de imul din colectivele 
fruntașe ale Trustului de cons
trucții industriale Ploiești este 
rezultatul organizării muncii în 
formație complexă construc
tori și montori, a preluării lu
crărilor pe acest șantier pe bază 
de contract, în acord global. Da
torită- acestei metodologii de or
ganizare a lucrului, pe șantierul 
uzinei buzoiene s-a ajuns în a- 
cest moment la efectuarea lu
crărilor din faza de finisare a 
construcțiilor și de montare a 
utilajelor cu mult înainte d« 
termenele stabilite de grafice. 
Realizările obținute reprezintă 
77 la sută din planul valoric 
anual. Șînt create condițiile de 
înfăptuire a angajamentului su
plimentar luat de colectivul de 
constructori-montori de a preda 
beneficiarilor noul obiectiv in
dustrial al orașului Buzău cu 8 
luni înainte d« termenul pla
nificat.

Constructorii de pe șantierul 
Fabricii de armături de fontă șl 
oțel din Zalău, au reușit să ter
mine cu 10 luni înainte de ter
men secția de prelucrări meta
lice. Ei lucrează, de asemenea, 
în avans pentru punerea In 
funcțiune a unor noi sectoare 
de producție. Pînă la sfirsitul 
lunii vor fi predate pentru pro
be tehnologice secțiile de prelu
crare la cald, turnătoria de fon
tă forja, tratamentele term ies 
și turnătoria de metale nefe
roase.I
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VIZITA ȘEFULUI STATULUI CAMBODGIA, SAMDEC H NORODOM SIANUK
MITINGUL’ PRIETENIEI ROMÂNO - CAMBODGIENE SEMNAREA

Nicolae Ceausescu
Cuvintarea prințului

DECLARAȚIEI COMUNE

(Urmata din pag. I)

Front, în strânsă colaborare cu 
toate forțele patriotice. împreu
nă cu comuniștii ; pentru că 
numai pe această cale se poate 
asigura eliberarea și dezvoltarea 
liberă a Cambodgiei. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu-Sianuk").

Dar, în Indochina, imperialis
mul american continuă războiul 
său împotriva poporului vietna
mez, a poporului laoțian ; și 
tocmai datorită faptului că a- 
ceastă politică urmărește să in
staureze dominația neocolonia- 
listă în Indochina, toate popoa
rele indochîneze s-au unit ?i 
și-au luat angajamentul solemn 
de * lupta unite pentru a asi
gur* ca Indochina să fie liberă, 
ca popoarele indochîneze să fie 
stapîne pe destinele lor. Poporul 
român a sprijinit și sprijină *- 
ceasta luptă dreaptă. Am acordat 
și acordăm ajutorul nostru po
porului vietnamez, cerem să în
ceteze cît maî grabnic interven
ția Statelor Unite, să se rei* 
tratativele de la Paris, să se a- 
•jungâ la o soluție politică, care 
să țină seama de cerințele și 
năzuințele popoarelor pentru 
independentă, pentru o viață 
liberă. (Aplauze puternice).

Știm că lupta pe care o duo 
popoarele cambodgian, vietna
mez șî laoțian nu este o’ luptă 
ușoară. Dar știm că această 
luptă, oricît ar fi de grea, va 
fi victorioasă, pentru că des
fășurarea evenimentelor demon
strează că nu există forță în lu
me în stare să îngenunch® un 
popor și să-1 înfrângă, atunci 
cînd acest popor este hotărât 
să-și apere, cu prețul oricăror 
•jertfe, independența, dreptul de 
a fi stăpîn pe destinele sale, de 
a-și făuri viața și viitorul așa 
cum dorește el. Și, după cît se 
vede, popoarele din Indochina 
au tocmai această dorință — și 
de aceea noi sîntem convinși că 
ele vor obține victoria. (Apla
uze puternice, prelungite).

Dragi oaspeți,
în puținele zile pe care le-ați 

petrecut în Români* ați putut 
cunoaște oîte ceva dîn munca 
și preocupările poporului nos
tru. Intr-adevăr, toți oamenii 
muncii, în frunte cu clasa mun
citoare, desfășoară o activitate 
susținută pentru * înfăptui pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului — de făurire 
* societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România. Toc
mai în. aceste zile pînd vizitați 
România, în întreaga țară se 
desfășoară o activitate clocoti- 

„SINITM MINDPI $1 FERICIȚI
Dt SPRIJINII ROMANII!

erl dimineață, la 
reședința sa, prin
țul Norodom Sîa- 
nuk, șeful statului 
cambodgian, preșe
dintele Frontului

Unit Național al Cambodgiei, 
s-* întîlnit cu reprezentanții 
presei române și corespondenți 
străini acreditați la București. 
Ne-a salutat, pe toți, cu căldură, 
după care — timp de o oră — 
a răspuns cu amabilitate între
bărilor ce i-au fost adresate. A 
fost un prilej deosebit de a cu
noaște nemijlocit opiniile celui 
mai autorizat exponent al po
porului cambodgian asupra unor 
probleme esențiale ale actuali
tății.

Prințul Norodom Sianuk a ți
nut să exprime în termeni ex
tremi de calduroși satisfacția 
deosebită de a întreprinde vizi
ta sa în România, evidențiind, 
totodată, bunele raporturi ro
mâno-cambodgiene, evoluția lor 
pozitivă. „In primul rînd — a 
spus înaltul oaspete — permite
ți-mi să vă spun că efectuăm 
această vizită oficială la foarte 
amabila invitație care ml-a fost 
adresată atît de amical anul tre
cut de către președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Excelența S-a 
Nicolae Ceaușescu. Știți că Re
publica Socialistă România re
cunoaște de jure guvernul meu 
în calitate de unic guvern le
gal al Cambodgiei și guvern le
gitim al poporului khmer, care 
respinge neocolonialismul ame
rican, instaurat pe o parte, a 
teritoriului țării mele . cu aju
torul puciului juntei generalului 
Lon Noi de la Pnom Penh. Re
publica Socializa România re
cunoaște guvernul meu ca sim- 
bolizînd voința poporului cam
bodgian. de a lupta pînă la. ca
păt cu arma în mînă pentru a 
elibera patria noastră".

•Prințul Norodom Sianuk a 
subliniat-în continuare : „Ne a- 
flăm aici în vizită de stat în ca
litate de. reprezentant al Cam
bodgiei, de autoritate legitimă 
* Cambodgiei. Ne permitem să 
relevăm încă o dată sprijinul 
venit din partea unei țări care 
simbolizează voința de indepen
dența, de libertate, voința de a 
«păr* cu orice preț cauza 
dreaptă a popoarelor asuprite, 

toare pentru întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului 
cu rezultate,tot maî mari în toa
te domeniile. Multe colective 
— printre care și colectivul 
în rîndurile căruia ne aflăm 
acum, — și-au luat an
gajamentul de a îndeplini 
planul cincinal în mai puțin de 
cinci ani, iar unele în patru ani 
și jumătate și chiar în patru ani. 
Noi «intern convinși că acesta 
angajamente pe care și le iau 
oolectivele de oameni ai muncii 
exprimă dorința poporului ro
mân de a lichida mai rapid sta
rea de înapoiere pe care a 
moștenit-o, de a asigura ridica
rea economică-socială a țării la 
un nivel tot mai înalt, creștere* 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor. (Aplauze 
puternice, urale).

Colectivul pe care, l-ați vizitat 
astăzi este un ooleotiv puternic: 
sînt rezultate .bune în activita
te* sa. Eu aș dori să folosesc și 
acest prilej pentru a-i felicit» 
pe toți membrii colectivului — 
deci pe toți muncitorii, inginerii 
și tehnicienii fabricii — pentru 
rezultatele obținute pînă acum 
și să-mi exprim convingerea că 
angajamentul de a îndeplini pla
nul în patru ani și jumătate 
va fi realizat. Vă doresc succes, 
dragi tovarăși. (Urale puter
nice, aplauze, se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

In viața internațională au loc 
mari transformări. Sensul dez
voltării vieții mondiale este în 
direcția întăririi forțelor păcii 
și antiiînperîaliste. Cu toate 
greutățile, cu toată dorința 
cercurilor imperialiste de a con
ținu* politica de forță și dictat, 
popoarele sînt hotărîte să pună 
capăt acestei politici, să asigu
re instaurarea în viața interna
țională a unei politici noi, ba
zată pe respectul independen
ței. suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, pe 
avantajul reciproc, pe renunța
rea la forță și la amenințarea 
cu forța în relațiile dintre state. 
Sîntem convinși că aceste prin
cipii — oare se afirmă cu tot 
mai mare putere — vor triumfa 
și ele se vor impune în relații
le dintre toate statele lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Desigur că aceasta cere din 
partea tuturor forțelor antiim- 
perialiste să acționeze cu fermi
tate. cere unirea țărilor socia
liste, a partidelor revoluționare 
antiimperialiste, a tuturor for
țelor democratice din lume. Ro
mânia militează și va acționa 
și în continuare cu toată fermi- 

a popoarelor victime ale agre
siunii, care simbolizează voința 
de echitate șî dreptate, de a 
face să triumfe cauza dreptății. 
Această țară este România. Vă 
spunem, deci, cît de mîndri și 
fericiți sîntem de un asemenea 
sprijin din partea României. 
Iată de ce am venit aici cu en
tuziasm, cu multă recunoștință 
față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de Partidul Co
munist Român, față de guver
nul român, față de marele, cu
rajosul, talentatul și harnicul 
popor român“.

Conducătorul cambodgian a 
dat o înaltă apreciere convorbi
rilor pe care le-a avut du pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
Prințul Norodom Sianuk a men
ționat în acest sens : „In cursul 
celor doua zile precedente, am 
putut avea cu Excelența Sa 

CONFERINȚA DE PRESA 
A PRINȚULUI NORODOM SIANUK

domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu, cu ceilalți eminenți 
conducători al Republicii Socia
liste România convorbiri foarte 
cordiale în cursul cărora am 
trecut în revistă și examinat pe 
larg problemele de interes co
mun. In acest sens au fost a- 
bordate problemele de ordin bi
lateral și ale vieții internaționa
le care interesează România și 
Cambodgia“. Oaspetele a menți
onat faptul că declarația comună 
româno-cambodgiană reflectă 
„comunitatea noastră de păreri, 
unitatea noastră, solidaritatea 
dintre România și Cambodgia**. 
Solul . poporului cambodgian a 
subliniat : „Permiteți-mi să-mi 
exprim satisfacția pentru reușita 
misiunii noastre pe lingă marele 
popor român. Reușită datorată 
înaltei solicitudini a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. a guver
nului român, Partidului Comu
nist Român, poporului român, 
care au înlesnit această misiune 
și care au favorizat-o în modul 
cel mai nobil, cel mai generos, 
cel mai prietenesc, cel mai fră- 

tatea pentru realizare* unirii tu
turor acestor forțe, va face totul 
pentru a-și aduce contribuția 1* 
triumful politicii de pace și co
laborare în lume. (Aplauze pu
ternice).

Stimați oaspeți. 
Dragi tovarăși șî prieteni,
In cursul acestor zile am avut 

convorbiri rodnice cu prințul 
Norodom Sianuk, cu ceilalți 
prieteni cambodgieni asupra re
lațiilor româno-cambodgiene, a- 
«upra problemelor internațio
nale. Am ajuns 1* o înțelegere 
deplină asupra necesității întă
ririi solidarității dintre popoare
le noastre cu toate popoarele 
din Indochina, în lupta împotri
va intervenției străine, pentru 
dreptul ca fiecare popor să fie 
stăpîn pe destinele «ale. Vom 
•emn* în curând — chiar astăzi 
— declarația comună asupra 
problemelor pe care le-am dis
cutat.

Noi apreciem că vizita pe care 
ați făcut-o în țar* noastră, con
vorbirile pe care le-am avut vor 
constitui un moment important 
din istoria relațiilor dintre po
poarele noastre, că ele contri
buie atît la dezvoltarea solida
rității în lupt* împotriva impe
rialismului, dar, în același timp, 
pun și bazele colaborării viitoa
re în domeniul dezvoltării eoo- 
nomice-sociale a patriilor noas
tre.

Sîntem convinși că nu peste 
mult timp veți reuși să eliberați 
patria dumneavoastră, că veți 
trece la refacerea și dezvoltarea 
sa economico-socială pe baze 
noi. Avem convingerea că cola
borarea noastră va reprezenta 
și atunci un factor important, 
deoarece numai colaborând în 
toate domeniile de activitate 
popoarele pot sa-și asigure vii
torul în mod independent și 
6uveran. (Aplauze puternice).

Vă rugăm să transmiteți 
Frontului Unit Național. luptă
torilor din armata de eliberare, 
întregului popor cambodgian 
sentimentele noastre de solida
ritate. hotărârea noastră de a 
întări și acorda întregul sprijin 
în lupt* dreaptă pe care o du
ceți și urarea de succese, de 
victorie. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască prietenia româno- 
cambodgiană ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Trăiască unitatea tuturor for
țelor patriotice din Indochina ! 
(Aplauze puternice, îndelun- 
r<te).

Trăiască colaborare* tuturor 
forțelor antiimperialiste din 
lume, trăiască pacea I (Aplauze 
prelungite, urale).

țesc, pentru ca ea să reușească, 
pentru ca prietenia noastră și 
solidaritatea noastră să se dez
volte la maximum

Ne-a fost plăcut să înregistrăm 
impresiile despre România ale 
șefului statului cambodgian : 
„Ne exprimăm satisfacția pentru 
faptul că, deși vizita noastră este 
foarte scurtă, am putut, să ad
mirăm unele din grandioasele 
realizări, în special în industrie, 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, obținute sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a Partidului Comunist Român. 
Am vizitat Combinatul petro
chimic și Uzina de automobile 
din Pitești, care nu sînt decît 
două din nenumăratele realizări 
foarte importante ale României 
în domeniul industriei. Și am 
putut să admirăm în cursul că
lătoriei noastre dezvoltarea pro
digioasă a agriculturii dv., mo

dernizarea el, prosperitatea sa
telor românești. Vreau să mai 
relev marea frumusețe a peisa
jului românesc, a satelor, a țării, 
a oamenilor ei. Și-dacă revenim 
la București, putem spune 
atunci, de asemenea, că el este 
unul din cele mâi frumoase ora
șe ale lumii și am admirat pro
digioasa lui dezvoltare în toate 
domeniile, urbanismul lui, car
tierele noi, cartierele vechi re
făcute și restaurare* vestigii
lor trecutului, mărturie a Româ
niei de ieri, sau .mai degrabă de 
alaltăieri și mărturiile concrete 
ale măreției României socialiste.

Noi am învățat multe de la dv. 
Am ascultat cu multă atenție și 
entuziasm expunerile pe care 
conducătorul' dumneavoastră a 
binevoit să ni le facă în ce pri
vește construcția socialistă, ex
periența românească, politica de 
dezvoltare a țarii. Și am văzut 
rezultatele acestei politici care 
sînt grăitoare. Am învățat, deci, 
multe. Și, desigur, aceasta va 

■ fî de mare folos pentru noi, după 
ce vom elibera oomplet țara

(Urmare din pag. I)

parte de * fi egoistă, ea își în
deplinește cu ardoare, eficaci
tate, devotament și generozitate 
datoria internaționalistă față de 
toate popoarele și țările ce au 
nevoie de sprijinul, colaborare*, 
și ajutorul ei; deoarece ea apără 
cu credință, nu numai propria 
ei independență, dar ți liberta
te* și dreptatea pentru toate po
poarele amenințate sau atacete 
de imperialiam. exploatate d« 
colonialism sau victime ale ra
sismului sau altor forme de ne
dreptate.

Datorită acestui înalt presti
giu al României, sprijinul ei 
fără rezervă și deplina ei soli
daritate acordate poporului nos
tru, Frontului său Unit Națio
nal, Guvernului sau de Uniune 
Națională, Forțelor sale Armate 
Populare de Eliberare Națională, 
au multă greutate și vor cîntări 
•erios în balanța destinului care 
v* înclin* de parte* celor trei 
popoare Indochîneze (cambod
gian, vietnamez și laoțian) vic
time al® imperialismului și neo- 
eolonialtemului S.U.A.

Pentru a merit* încrederea și 
stima României și a altor 30 de 
’state prietene care au acordat 
recunoașterea lor de jure guver
nului său legitim (G.R.U.N.C.), 
poporul khmer patriot, progre
sist, socialist, antiimperialist, a 
depus cele mai mari eforturi 
și a acceptat să facă cele mai 
mari sacrificii pentru a învin
ge imperialismul S.U.A. și pe 
mercenarii lui.

în momentul de față, peste 
opt zecimi din teritoriul națio
nal au fost eliberate în mod ire
versibil de • Forțele Populare de 
Eliberare Națională ale Cam
bodgiei și redobîndesc astfel su
veranitatea națională. Un ase
menea rezultat, o asemenea îna
intare fulgerătoare a armatei 
noastre- de eliberare par neve
rosimile în ochii anumitor ob
servatori străini care, sceptici 
șoptesc la urechea anumitor gu
verne că evaluarea noastră este 
prea optimistă și răspunde mai 
muit nevoilor propagandei noas
tre decît principiului informării 
cinstite. (Aplauze).

în continuare, vorbitorul a 
relevat aprecierile unor agenții 
de presă și ziare occidentale 
asupra situației din Cambod
gia, citind în acest sens revista 
„Eastern Economic Review", 
editată la Hong Kong, agențiile 
americane „Associated Press" și 
„United Press International**, 
care, prin corespondenții lor la 
fața locul-ui, pun în evidență 
realitatea că opt zecimi din te
ritoriul Cambodgiei se află sub 
controlul forțelor patriotice de 
eliberare, faptul că administra
ția clicii de trădători de la 
Pnom Penh se exercită doar 
asupra unei mici părți din te
ritoriul și populația țării.

noastră, Cambodgia, deoarece 
acolo trebuie depusă o uriașă 
muncă de reconstrucție, deoarece 
agresiunea imperialistă distruge 
din. temelii țara noastră".

In declarațiile pe care le-a 
făcut ziariștilor, prințul Norodom 
Sianuk s-a referit pe larg la 
cursul evenimentelor din Cam
bodgia. în contextul actualei si
tuații din Peninsula indochineză : 
„Cele trei țări ale noastre, po
poarele Vietnamului. Laosului și 
Cambodgiei, consideră că noi 
n-am luptat împotriva colonia
liștilor francezi pentru ca ei să 
fie înlocuiți cu cei ameri
cani. Aceasta explică faptul că 
în momentul de față cele trei 
popoare sînt foarte unite, for- 
mînd din nou frontul lor unit de 
eliberare a Indochinei". Condu
cătorul cambodgian * evidențiat 
hotărâre* popoarelor din această 
parte a lumii de a lupta, cu 
toate forțele lor, indiferent de 
sacrificii, pentru libertate și 
independență.

Firește, o parte largă * expu
nerii a fost consacrată situației 
din Cambodgia. „De fapt — 
arăta prințul Norodom Sianuk — 
nu ar fi existat o. problemă a. 
Cambodgiei dacă n-ar fi existat 
agresiunea imperialiștilor în 
Indochina, care au organizat și 
puciul.lui Lon Noi". înaltul 
oaspete s-a referit la o broșură 
care cuprinde mărturia actualu
lui prim-ministru de la Pnom 
Penh și care dezvăluie, fără jenă, 
ca în calitate, de slujbaș al C.I.A. 
a fost'acela care a pregătit timp 
de mulți ani lovitura de stat.

Cu deosebit interes ziariștii au 
urmărit relatările privind succe
sele repurtate de forțele patrio
tice din Cambodgia care dau 
grele lovituri inamicului. O idee 
a revenit deseori : poporul cam
bodgian este un popor pașnic, 
care nu dorește războiul dar care 
năzuiește să trăiască liber, stăpîn 
pe soarta sa, bucurîndu-se de o 
pace dreaptă, justă. Pentru a- 
ceasta el este gata pentru orice 
sacrificii.

Declarațiile făcute de prințul 
Norodom Sianuk la București 
reafirmă hotărârea de nezdrunci
nat a poporului cambodgian de 
a recuceri independența și de a 
elibera pe deplin teritoriul pa
triei sale, de a-și făuri o viață 
liberă, demnă, potrivit voinței 
sale suverane.

însuși Statul Major american 
instalat la Saigon și care supra
veghează operațiunile militare 
desfășurate în Cambodgia în 
numele imperialismului S.U.A. 
mărturisea, la data de 10 decem
brie 1971, că opt zecimi din teri
toriul Cambodgiei trecuseră sub 
controlul F.U.N.C. și G.R.U.N.C.

Dacă, în evaluările noastre 
actuale, spunem că Frontul nos
tru Unit Național și guvernul 
nostru controlează și adminis
trează peste opt zecimi din te
ritoriul Cambodgiei, o facem de
oarece înșiși corespondenții pre
sei adverse au constatat în 
modul cuvenit că, în cursul 
primului semestru al anu
lui curent, forțele noastre 
armate populare au reușit să 
lărgească în mod foarte simți
tor zona eliberată și să includă 
în e* noi teritorii foarte impor
tante din punct de vedere eco
nomic și demografic. (Aplauze 
puternice).

De fapt, „guvernul- Ilegal al 
trădătorului Lon Noi, a arătat 
vorbitorul, nu mai are în mod 
practic o țară de guvernat. Azi, 
el se vede nevoit să-și limiteze 
„ambițiile*4 1* a supraviețui, de 
bine de rău, la Pnom Penh și 
într-un mia număr de orașe se
cundare.

Un mare ziar australian, „The 
Australian", din 10 iunie 1972, 
descrie situația lamentabilă din 
„republica" fascistă a lui Lon 
Noi, in felul următor : „Unele 
regiuni dens populate au fost 
pierdute în ultimele săptămîni. 
Printre oamenii de la Pnom 
Penh este larg răspîndit senti
mentul unei nemulțumiri lega
te de multe probleme. Astăzi, 
poporul este satul de război, 
corupția se extinde și guvernul 
Lon Noi este ineficace în fața 
problemelor economice și de 
altă natură. Lon Noi este bol
nav și semiparalizat de pe urma 
unei congestii și mulți dintre 
subordonații săi sînt venali și 
incompetenți. Se intensifică 
sentimentul pentru o reconcilie
re națională cu Sianuk și cu li
derii comuniști khmeri cambod
gieni". .(Aplauze).

După cum vedeți, banda de 
trădători, știindu-se pierdută 
(deoarece imperialismul S.U.A. 
va sfîrși prin a o părăsi lăsîn- 
d-o în voia soar tei), ajunge as
tăzi să
Frontul 
vernul 
țională 
siști și 
nukiști __ , ,
mod călduros și frățesc uniți 
unii cu alții) să accepte „să se 
împace" cu ea, adică să o lase 
să supraviețuiască încetând a- 
tacurile împotriva 6a.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că, F.U.N.K. și G.R.U.N.K. 
nu fac război pentru război, că 
astăzi Cambodgia are șansa uni
că de a fi administrată. în 
vasta sa parte deja eliberată, de 
o putere autentic populară, care 
a reușit, pentru prima^ dată în 
istoria noastră națională, să eli
mine din societatea noastră co
rupția, după cum mărturisește 
un ziarist francez (Serge Thion) 
în ziarul .,Le Monde" din 28 
aprilie 1972 : „La Pnom Penh, 
scrie Serge Thion, barurile, 
prostituția, tripourile, furturile

dorească cu ardoare ca 
Unit Național și Gu- 
Regal de Uniune Na- 
(alcătuite din progre- 

neutri — denumiți sia- 
— și din comuniști, în

PRINȚESA MONIQUE SIANUK

A VIZITAT MUZEUL SATULUI
In programul ce i-a fost re

zervat miercuri dimineața. Alte
ța Sa Regală, prințesa Monique 
Sian.uk a vizitat Muzeul Satului 
din Capitală.

La sosire. Alteta Sa a fost în- 
timpinată de Tamara Dobrin, vi
cepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, si 
Gheorghe Focșa, directorul Mu
zeului. care a dat explicații pri
vind modul de organizare al 
acestuia, criteriile de expunere. 

s-au răspindit pretutindeni. Po
liția militară își impune gang- 
sterismul. Corupția se întâlnește 
la tot pasul. Dimpotrivă, în 
zona oontrolată de F.U.N.C. «-a 
reușit să se desființeze jocurile 
de noroc și alcoolismul. Corup
ția nu există". (Aplauze).

Sub pretext că vor «ă pună 
capăt suferințelor popoărului 
nostru, suferințe datorate unui 
război pe care noi nu l-am volt, 
* spus in continuare vorbitorul, 
unele guverne străine *u voit 
și mai vor să ne aducă în fața 
unei „mese de conferință" pen
tru „a face pace" cu Lon Noi 
și cu ceilalți trădători de la 
Pnom Penh. Or, dacă „BianU- 
kiștii" și comuniștii ar accepta 
să coopereze din nou cu acești 
trădători pe plan politic ți gu
vernamental, țara noastră, 
Cambodgia, n-ar fi niciodată 
vindecată de corupție, flagelul 
principal care blntuie în țările 
lumii a treia, care nu adoptă 
un regim comunist fi care îm
piedică aceste țări să înfăptu
iască ..demarajul economic*4, să 
iasă ain starea de „subdezvol
tare".

Pe lingă aceasta, presupunînd 
că, făcînd pace cu banda lui 
Lon Noi, am ajunge, totodată, 
Bă debarasăm regiunea, încă 
neeliberată, de neocoloniallsmul 
american, cine ne-ar garanta că 
această bandă (alcătuită îndeo
sebi din ofițeri reacționari, fas
ciști. arhicorupți și dușmani ju
rați ai țăranilor și muncitorilor 
noștri) n-ar vinde din nou țara 
noastră străinătății (imperialis
mului japonez, de exemplu, sau 
altuia) ?

Imperialismul american are, 
desigur, mijloacele de a inten
sifica războiul de genocid din 
Indochina (el a dovedit acest 
lucru lansînd grosul aviației și 
marinei S.U.A. împotriva Re
publicii Democrate Vietnam). 
Dar întreaga lume știe că nu 
va putea fi niciodată înge- 
nuncniat și învins Frontul Unit 
al popoarelor indochîneze for
mat în urma istoricei ’■ 
ferințe la nivel înalt 
aprilie 1970.

Conform rezoluției 
conferințe, cele trei 

i

lor con- 
de la 25

acestei 
______ _______ __  popoare, 
cambodgian, vietnamez și lao
țian, vor rămîne întotdeauna 
unite și vor lupta pînă la capăt 
pentru a mătura în întregime 
imperialismul american și pe 
mercenarii săi de pe pămîntul 
sfînt al Indochinei. Abia după 
ce vor fi atins acest scop su
prem, cele trei popoare ale 
noastre vor putea face din In
dochina o zonă a păcii și un 
pămînt de democrație autenti
că, de libertate și de prosperi
tate. (Aplauze îndelungi).

Republica Socialistă România, 
guvernul său și șeful său de 
stat au sprijinit întotdeauna fără 
rezerve această luptă justă a 
popoarelor indochîneze. Noi. in- 
dochinezii, le mulțumim din 
toată inima. (Aplauze puterni
ce).

Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu !

Trăiască poporul român !
Trăiască prietenia și solidari

tatea indestructibilă dintre po
porul român și popoarele cam
bodgian, vietnamez și laoțian! 
(Aplauze puternice, urale)’.

specificul obiectelor și instala
țiilor prezentate.

In cele două pavilioane de la 
intrare au fost vizitate colec
țiile de ceramică, icoane ne sti
clă și icoane pe lemn, reunind 
exemplare autentice, de o mare 
valoare artistică, unele datând 
din secolul al XVIII-lea. lucra
te în centre cu tradiție din tara 
noastră. Au fost vizitate apoi 
citeva din cele peste 60 de case 
țărănești aduse aici din diferite 
zone etnografice ale tării.

In după-amiaza zilei de 21 iu
nie, la Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc solemnitatea semnării 
Declarației comune, adoptată cu 
prilejul vizitei oficiale în Ro
mânia a șefului statului Cam
bodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
Alteța Sa Regală, prințul No
rodom Sianuk.

Declarația a fost semnată din 
partea română de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, iar din partea 
Cambodgiei de Alteța Sa Re
gală, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei.

La solemnitate au participai 
tovarășa Elena Ceaușescu șl 
Alteța Sa Regală, prințesa Mo
nique Sianuk.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția.

La Muzeul de istorie și printre locuitorii

(Urmare din pag. I)
ției Cucutenl, recunoscută prin 
Înalta tehnică de lucru, formele 
grațioase și arta decorațiunii. 
După ce se trece prin secția 
de istorie veche, care înfățișează 
perioada de înflorire a statului 
dac, se vizitează, în continuare, 
secțiile de istorie medie și mo
dernă.

In Bălile de istorie contempo
rană, șeful sfatului Cambodgia 
și prințesa Monique Sianuk, 
ceilalți oaspeți cambodgieni se 
opresc cu atenție în dreptul ex
ponatelor, ascultă cu interes ex
plicațiile date privind lupta dîr- 
ză. înflăcărată de un înalt pa
triotism, dusă de clasa noastră 
muncitoare, de întregul nostru 
popor. în ultima jumătate de 
secol, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru apăra
rea ființei naționale, pentru 
unitate, pentru independență și 
emancipare socială, iar în anii 
noștri pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Se vizitează, de asemenea, 
Lapidariul, unde se află expu
să copia Columnei lui Traian, 
ultimul popas avînd loc la te
zaurul istoric, unde, între alte 
exponate de excepțională va
loare. se află vestita „Cloșcă cu 
pui de aur", precum și bijute
rii de o considerabilă finețe ar
tistică din perioada modernă și 
contemporană.

La plecare, împărtășindu-șl 
impresiile, șeful statului Cam
bodgia și-a exprimat admirați* 
față de valorosul muzeu de is
torie al României socialiste, care 
este o mîndrie nu numai pentru 
poporul român, dar și pentru 
popoarele animate de aceleași 
idealuri de libertate, dreptate, 
pace și progres, și a mulțumit 
pentru posibilitatea ce i s-a 
creat de a lua cunoștință, și pe 
această cale, de istoria civiliza
ției române, de evoluția socială 
a națiunii române, care înfăp
tuiește cu succes marile obiec
tive ale revoluției socialiste.

Altețele Lor Regale, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa 
Monique Sianuk, ceilalți oas
peți cambodgieni, însoțiți de 
persoane oficiale române, au vi
zitat apoi unul dintre cele mai 
mari cartiere noi ale Capitalei 
— Titan, 
străbătut 
în acest 
drapelele 
și Cambodgiei. In întîmpinarea 
solilor poporului cambodgian au 
ieșit numeroși bucureșteni, care 
i-au salutat cu căldură. 

Pe întregul traseu 
prin București pină 
cartier erau arborate 
de stat ale României

Elen* Maurer, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Răduleacu, Ilie Ver- 
deț. Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ștefan Voite c, 
Miron Constantineacu, Mihai 
Gere. Ion Ionlță, Ion Pățan, Ion 
Stăneecu, Ștefan Andrei, Cons
tantin Stăitescu, secretarul Con
siliului de Stat, Cornelia Mă- 
neacu, ministrul afacerilor ex
terne Aurel Duma, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Ștefan 
Bîriea. șeful Protocolului de 
stat, Marin Alexie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
acreditat pe lingă șeful statului 
Cambodgia.

Au luat parte, da asemenea, 
teng Sary, Sarin Ohhak, cu so
ția, Huot Samhath, cu soția, 
Thiounn Pnaaith. și Alteța Sa 
prințul Sfeowath Methavi.

In apteuzeie celor prazențl, 
după semnarea Declarației co
mune, președintele Nicolae 
Ceau^esou șl prințul Norodom 
Sianuk s-au felicitat călduros, 
■-au îmbrățișat prietenește.

militantă dintre 
poporul cam- 
unei machete 

organizarea 
oaspeții pri-

în cartier se face un popas la 
intersecția bulevardelor Leon- 
tin Sălăjan și Baba Novac, 
unde, de asemenea, erau adu
nați numeroși cetățeni. Al
tețelor Lor Regale 11 se ofe
ră buchete de flori. Pe o 
mare pancartă înălțată deasu
pra complexului comercial din 
apropiere se afla înscrisă 
urarea : „Trăiască prietenia și 
solidaritatea 
poporul român și 
bodgian". In fața 
redînd sugestiv 
cartierului Titan, 
meso explicații privind stadiul 
actual și perspectivele dezvol
tării în continuare a acestui 
adevărat „oraș satelit" al 
Capitalei. Se relevă faptul 
că pe o suprafață de cir
ca 700 hectare au fost con
struite pînă acum aproximativ 
55 000 de apartamente și că, în. 
final, cartierul va cunoaște o 
dezvoltare și mai mare, putând 
asigura locuințe pentru circa 
250 000 de locuitori. Arhitectul 
șef al Capitalei, Tiberfu Ricci, 
dă explicații In legătură cu 
preocuparea edililor Capitalei 
de a asigura locuitorilor din car
tier condiții dintre cele mai bune 
de viață. Se vor construi, o dată 
cu noile locuințe, a subliniat 
primarul general al Capitalei, 
Gheorghe Cioară, și noi unități 
social-culturale, complexe co
merciale, unități sanitare, șceli, 
cinematografe. Prințul Norodom 
Sianuk, alte persoane oficiale 
cambodgiene cer explicații cu 
privire Ia unele metode de con
strucție folosite, la gradul de 
confort al apartamentelor. Ac
tivitatea realizatorilor acestui 
mare și modern cartier bucu- 
reștean, arhitecți și ingineri, se 
bucură de aprecieri elogioase.

In încheierea vizitei în car
tier, oaspeții sînt invitați la 
complexul comercial din apro
piere, unde iau cunoștință de 
modul de organizare a aprovi
zionării populației din cartier 
în cea mai mare parte munci
tori, tehnicieni și ingineri 
marile unități industriale 
struite în această zonă 
strială a Bucureștiului.

de la
con- 

indu-

Moment din timpul semnării

Declarației Comune

Sian.uk
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MITINGUL PRIETENIEI
ROMANO - CAMBODGIENE

pre- 
Național 

Socialiste, 
Partidului 
tovarășul 

, șeful sta- 
președintele

După-amiază. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
ședințele Conciliului 
al Frontului Unității 
secretar general al 
Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și 
tului Cambodgia, __ ___
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, Alteța Sa Regală, prin
țul Norodom Sianuk, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
Alteța Sa Regală prințesa 
Monique Sianuk, au făcut o vi
zită la Fabrica de confecții și 
triootaje-București, importantă 
unitate a industriei noastre 
ușoare.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, cu soția, Elena 
Maurer, Janos Fazekas. Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, 
Comeliu Mănescu, Marin Ale
xie, precum și de persoanele 
oficiale care însoțesc pe șeful 
statului Cambodgia, domnii — 
îeng Sary, Sarin Chhak, cu so
ția, Huot Sambath. cu soția. 
Thiounn Prasith și Alteța Sa 
prințul Sisowath Methawi.

De la reședința oaspeților, co
loana oficială de mașini, escor
tată de motocicliști, străbate ar
terele largi ale orașului, împo
dobite cu drapelele României șl 
Cambodgiei, îndreptîndu-se spre 
cunoscuta întreprindere bucu- 
reșteană, care se înscrie în pei
sajul industrial al țării cu un 
nume de prestigiu. Mii de bucu- 
reșteni. masați de-a lungul bu
levardelor parcurse, salută cu 
entuziasm pe cei doi șefi de 
stat.

La sosirea în incinta fabricii, 
conducătorii României și Cam
bodgiei sânt intîmpinați de 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C. C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R.. primarul general al 
Capitalei, de ministrul indus
triei ușoare, Ton Crăciun, de 
membrii conducerii întreprinde
rii și ai Comitetului de Direc
ție. Era aliniată o gardă de o- 
noare formată din membri ai 
gărzilor patriotice șl tineri din 
detașamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei.

Pe o mare pancartă aflată la 
Intrare se află urarea : „Bun 
venit solului poporului cambod
gian. Samdech Norodom Sia
nuk". Urări călduroase adresea
ză și muncitorii, tehnicienii și 
inginerii, care au venit ia mare 
număr să salute din toată inima 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe prințul Norodom Sianuk, 
pe ceilalți oaspeți români fi 
cambodgieni.

La început, directorul tehnic 
al fabricii, Gheorghe Stănescu, 
prezintă, în fața unor sugestive 
grafice și machete, drtimul as
cendent pe care l-a cunoscut a- 
ceastă întreprindere — recon
struită din mers — de la micile 
și rudimentarele ateliere de a- 
cum un sfert de veac la mo
derna unitate de azi a industriei 
noastre ușoare. Fiecare, an a 
marcat pe harta întreprinderii 
noi capacități de producție, noi 
linii tehnologice, cu flux semi- 
automatizat și automatizat, con
cepute de . ‘ .................
Oaspeții sînt informați că 
brica 
ni zor 
din 
circa 
gamă „.........._
produse apreciate atât pe piața 
internă cît și în 24 de țări unde 
ele se exportă. Se subliniază că 
producția anului 1950 se reali
zează în prezent în mai puțin 
de o lună și jumătate. Cu justi
ficată mîndrie se arată că fa
brica și oamenii ei 
propiata Conferință 
partidului cu noi și 
succese în muncă.

Sînt vizitate, ne ___ , ___
multe sectoare de bază ale fa
bricii — secția de confecții pen
tru femei și cea de lenjerie 
pentru bărbați — care oglindese 
nivelul tehnic înalt al întreprin
derii, preocuparea pentru per
fecționarea și diversificarea 
producției, pentru a răspunde 
într-o măsură tot mai mare ce
rințelor și exigențelor cumpără
torilor.

Muncitoarele Teodora Oprea 
și Toana Nicolae se apropie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de prințul Norodom Sianuk, o- 
ferindu-le cu dragoste florile cu 
care își împodobiseră astăzi lo
curile de muncă. Sînt gesturi^ 
simple, dar sugestive pentru 
căldura cu care oolectivul fabri
cii i-a întâmpinat pe oaspeți.

în continuare, se vizitează ex
poziția fabricii cu cele mai noi 
creații de confecții și tricotaje, 
după care se asistă la prezen
tarea unei oolectii de modele 
— rod al căutărilor creatoare, 
al strădaniei celor oare lucrează 
aici de a aduce un plus de far
mec ținutei noastre cotidiene.

Prințul Norodom Sianuk își 
exprimă admirația față de cali
tatea produselor întreprinderii, 
apreciind linia lor suplă, ele
gantă, modernă.

în continuare, în Incinta în
treprinderii are loc un impresio
nant miting al prieteniei româ- 
no-cambodgiene Ia care partici
pă aproape 10 000 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri de la Fa
brica de confecții și tricotaje 
București, de la alte întreprin
deri ale sectorului VII al Ca
pitalei.

Cu puternice urale și aplauze, 
întâmpină participanții la mi
ting pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe prințul Norodom 
Sianuk, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat i 
cambodgieni. pe tovarL, 
Ceaușescu și prințesa Monique 
Sianuk, care urcă la tribuna o- 
ficială amenajată cu acest pri
lej. Alături de oaspeți. în tribu
nă se aflau reprezentanți ai or
ganelor municipale de partid și 
de stat, membrii conducerii fa
bricii, ai organizației de partid 
și Comitetului sindicatului, 
muncitori fruntași, alți lucrători 
din fabrică.

Prin aplauze și urale, cei pre- 
zenți își exprimă atașamentul și 
dragostea față de partid și pa
tria socialistă, față de conducă
torul partidului și statului nos
tru. adeziunea lor deplină la po
litica internă și externă a Ro

specialiștii de aici. , .. .. - fa_
reprezintă principalul fur- 
de articole vestimentare 

țară, ea executînd, zilnic, 
200 000 de articole într-o 
foarte bogată de modele,

cinstessc a- 
Națională a 
importante

rind, mai

mâniei socialiste, își reafirmă 
simțămintele de adincă simpa
tie, stimă și solidaritate mili
tantă față de bravul popor cam
bodgian, care luptă, cu arma în 
mînă, sub conducerea Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
împotriva intervenției imperia
liste. pentru apărarea dreptului 
său sacru la libertate și inde
pendență.

Pe mari pancarte se aflau în
scrise urările : „Trăiască solida
ritatea militantă a poporului ro
mân cu lupta poporului cambod
gian, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului !“, „Sprijinim cu hotărire 
eroicul popor vietnamez care 
luptă cu bărbăție pentru apă
rarea libertății și suveranității 
patriei sale !", „Popoarele din 
Indochina să fie lăsate să-și re
zolve problemele fără nici un a- 
nțestec din afară !“

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Cambodgiei și Republicii So
cialiste România.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, care a spus :

, Muncitorii Fabricii de confec
ții și tricotaje. împreună cu toți 
cetățenii Capitalei, salută astăzi 
cu deosebită bucurie, în acest 
cadru festiv, pe distinșii noștri 
oaspeți. Alteța Sa Regală prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontu
lui Unit Național «al Cambodgiei, 
care, împreună cu Alteța Sa Re
gală prințesa Monique Sianuk, 
face o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România.

Salutăm, de asemenea, din 
toată inima, pe secretarul gene
ral al partidului nostru, pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

Inalții oaspeți cambodgieni 
s-au bucurat în țara noastră de 
o primire caldă, plină de ospi
talitate, mărturie a sentimente
lor de prietenie și solidaritate pe 
care poporul nostru le nutrește 
față de poporul cambodgian, față 
de lupta lui eroică împotriva im
perialiștilor și marionetelor aces
tora, pentru apărarea ființei na
ționale, a dreptului sacru la li
bertate și independență. Poporul 
român, care a trecut prin multe 
și grele încercări în decursul is
toriei sale, își exprimă ferma 
convingere In victoria nobilei 
cauze a poporului cambodgian. 
r tuturor popoarelor din Indo
china.

Cu aceste gîndurî, declar des
chis mitingul consacrat priete
niei româno-cambodgiene.

A luat apoi cuvîntul munci
toarea Emilia Radu care a spus ! 
Marele colectiv al fabricii noas
tre, alături de întregul popor, 
urmărește cu profundă simpatie 
lupta poporului khmer pentru 
libertate și suveranitate naționa
lă. Vrem să-î asigurăm pe înal- 
ții oaspeți din Cambodgia că 
inimile noastre de muncitori bat 
și vor bate alături de popoare
le vietnamez, cambodgian și lao
țian, că susținem cu toată hotă- 
rîrea politica partidului și statu
lui nostru de sprijinire activă a 
luptei lor eroice împotriva inter
venției imperialiste și a reacțiu- 

A CAMPIONATELOR NAȚIONALE
BOX' PRIMA SEMIFINALĂ

I

aii, pentru dreptul sfînt de a fi 
stăpine pe propria lor soartă. A-
vem ferma convingere că nimeni I 
șî nimic nu poate să înfringă un ■ 
popor care luptă pentru o cauză 
sfîntă — cauza libertății națio- I 
nale. De aceea credem nestrămu- | 
tat în victoria poporului cam
bodgian, în victoria popoarelor 
din Indochina !

Sîntem animați de gîndul că 
munca și realizările poporului 
român în măreața operă de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ducînd la 
înflorirea continuă 
noastre, reprezintă, î 
timp, o contribuție la întărirea 
forțelor antiimperialiste și pro- 

I
a patriei I 

în același I 
la întărîrp» ■

Torțelor antiimperialiste și pro- . 
gresiste, de pretutindeni, la tri- I 
umful ideilor de pace și pro- I
greș în lume.

Aș vrea să arăt că în 
noastță ne bucurăm în 
nență de sprijinul și_ ...........Jl
marea conducerii partidului și ■ 
statului, personal a dumneavoas- J 
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 1

munca 
perma- 
îndru-

voastră, în dis- I 
l-ați rostit în fa- I mi nr"îlailll îmnlî- *

în timpul vizitei de lucru făcu
te de dumneavoastră, în 
cursul pe care 1 _.l__ ’ _
brica noastră cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la înfiin
țarea ei, am j 
permanență L------
pentru perfecționarea activității 
economice, culturale și sociale, 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce ne 
revin în cadrul marelui program 
de dezvoltare a e_------ .
tionale și creștere a bunăstării 
poporului. Sîntem convinși că în 
fabrica noastră există -~-
îerve de sporire a ț 
a eficienței economice, și vom 
iua toate măsurile de ordin or- ■ 
ganizatoric și polîtico-educativ | 
pentru punerea lor în valoare.

Sîntem convinși, a subliniat

• am ae ia imun- > 
găsit și găsim în I 
indicații prețioase I

I
areiui program ■ 
economiei na- I 

i a bunăstării I
stă mari re- | 
producției și |

vorbitoarea, în încheiere, că antiimperialistă a popoarelor, la
relațiile dintre Republica Socia- cauza păcii și progresului în
listă România și Cambodgia vor 
cunoaște a dezvoltare continuă, 
spre binele ambelor popoare, 
pentru triumful luptei împotriva 
imperialismului, pentru progres 
și pace în lume.

In cuvîntul său, ing. Veronica 
Burtea a subliniat legăturile 
trainice de prietenie dintre po
poarele român ș| khmer. Po
porul nostru, a spus apoi vorbi
toarea, este profund solidar cu 
lupta eroică, plină de sacrificii 
dusă de popoarele ’ Indochinei, 
cu lupta dîrză a poporului khmer 
Împotriva intervenției imperia
lismului american, pentru izgo
nirea guvernului marionetă și 
restabilirea adevăratului guvern 
legal în Cambodgia. Această po
litică și-a găsit o strălucită ex
presie în Comunicatul comun 
adoptat anul trecut cu prilejul 
întâlnirii prietenești și al con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Alteța Sa prințul 
Norodom Sianuk.

Oamenii muncii din țara 
noastră, între care se numără și 
puternicul colectiv al Fabricii 
de confecții și tricotaje Bucu
rești, militează și vor milita neo
bosit, in spiritul politicii exter
ne pe care o promovează parti
dul și statul nostru, pentru în
tărirea colaborării și unității ță
rilor socialiste, a colaborării din
tre toate popoarele lumii, pentru 
pace și securitate internațională. 
Sprijinim activ inițiativele și e- 
fortunle statului nostru pentru 
stingerea focarelor de tensiune k 
din .diverse zone ale globului, 
pentru realizarea securității in 
Europa și convocarea conferinței 
general-europene, pentru crearea 
unei atmosfere de înțelegere și 
cooperare între state.

Fidelitatea cu care oamenii 
muncii susțin întreaga politică 
internă și externă a partidului 
își află o elocventă mărturie în 
munca noastră de zi cu zi, în 
preocupările noastre, in rezulta
tele pe care le obținem, în con
tribuția pe care_ o aducem la în
făptuirea grandiosului program 
de dezvoltare continuă a țării pe 
calea victorioasă a socialismului.

Am avut de curind bucuria să 
ascultăm cuvîntul plin de 
înțelepciune rostit de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor. Am 
înțeles mai bine că avem dato
ria de a ne pune și în viitor ta
lentul, capacitatea de creație, 
cunoștințele în slujba accelerării 
progresului economic al țării.

Studiile întreprinse în fabri
ca noastră, concluziile la care am 
ajuns, ne permit ca, în multe 
domenii, să trecem neîntîrziat la 
acțiuni de modernizare, să întîm- 
pinăm Conferința Națională a 
Partidului și cea de-a 25-a ani
versare a proclamării Republicii 
cu noi succese în realizarea și 
depășirea sarcinilor planului 
cincinal.

Folosesc acest prilej, a spus în 
încheiere vorbitoarea, pentru a 
exprima convingerea noastră, a 
tuturor, că actuala vizită în Ro
mânia a șefului statului cam
bodgian, convorbirile dintre con
ducătorii celor două țări vor 
marca un nou moment în evo
luția raporturilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre 
poporul nostru și poporul cam
bodgian, o contribuție la lupta
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MAREA SPEHANTA ALBA : ru
lează la Patria (orele 10; 12,45; ÎS; 
18,45; 21,15), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).

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

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

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII: rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15;
20,15),  Capitol (orele 9; 11,15; 14; 
16,15; 18,45), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Modern 
(orele 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 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
dină Select (ora 20,15).

AVENTURI LA MAREA 
GRA • rulează la Excelsior 
9; 12,30: 16; 19.30), Aurora 
9: 12,15: 16,30), Flamura (orele 9: 
12,30: 16; 19.30). Grădina Aurora 
(ora 20,15).

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

20 000 DE LEGHE SUB MART : 
rulează la Feroviar (orele 8.30; 11: 
13,30; 16: 18.15: 21). Melodia (orele 
8,30: 11: 13.30: 16: 18.30: 21).

FELIX și OTTLIA : rulează la 
Unirea (ora 16.30), Grădina Uni
rea (ora 20,30).

NEA- 
(orele 
(orele

lume.
Mă simt profund emoționat 

pentru onoarea ce mi se face de 
a lua cuvîntul la acest miting al 
prieteniei și solidarității româ
no-cambodgiene în numele ti
nerilor din Fabrica de confecții 
și tricotaje, a spus în cuvîntul 
sau muncitorul Petre Munteanu. 
Noi considerăm că vizita în fa
brica noastră și în România a 
înalților soli ai poporului cam
bodgian constituie o vie expresie 
a relațiilor prietenești și de soli
daritate dintre cele două țâri si 
popoare.

Lucrăm într-o fabrică în care 
oea mai mare parte a producției 
este destinată exportului. Pentru 
noi este o mîndrie și, totodată, 
un prilej de satisfacție să vă 
informăm, iubiți oaspeți, că la 
înfăptuirea politicii de largă 
cooperare si colaborare economi
că internațională, promovată de 
statul nostru, Fabrica de con
fecții și tricotaje aduce o con
tribuție crescîndă. Dacă în anul 
1959 produsele noastre se expor
tau într-o singură țară. în pre
zent ele se exportă în 24 de țări. 
Ne-am convins noi înșine. în 
cadrul acestei activități, că am
plificarea schimburilor de valori 
materiale pe plan internațional 
este în avantajul fiecărui popor, 
al progresului social general. Și 
tocmai de aceea noi sprijinim 
întru totul politica Partidului Co
munist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România, 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pentru res
pectarea în raporturile dintre , 
state a principiilor independenței : 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avanta
jului reciproc, pentru înlăturarea 
oricăror practici bazate pe forță 
sau amenințarea cu forța în re
lațiile internaționale.

Noi, tinerii din România, sîn
tem alături de poporul khmer și 
apreciem că munca însuflețită pe 
care o desfășurăm pentru dez
voltarea țării noastre — factor 
activ al frontului antiimperialist, 
al păcii și progresului social — 
constituie un aport concret la 
întărirea solidarității internațio
nale cu lupta dreaptă a acestui 
viteaz popor.

Stimați oaspeți cambodgieni, a 
spus în încheiere vorbitorul, va 
rugăm să transmiteți tineretului 
khmer mesajul nostru de prie
tenie, mult succes în realizarea 
idealurilor sale nobile.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, cu ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Tntîmpinat cu aplauze puter
nice și urale a luat apoi cuvîntul 
prințul NORODOM SIANUK.

Mitingul s-a încheiat într-o 
atmosferă însuflețitoare. Tn acla
mațiile mulțimii, cei doi șefi de 
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk, își 
string călduros mîinile. Mani- 
festîndu-și puternicele sentimen
te de solidaritate militantă, 
participanții aclamă pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării 
româno-cambodgiene, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
luptei antiimperialiste, pentru 
libertate și independență, pace 
și progres social.

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Grlvița (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 Buzeștl (o- 
rele 15,30; 18), Cosmos (orele 15,30; 
17,45; 20). Grădina Buzeștl (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), Bucegi (orele 15,45; 18), 
Grădina Bucegi (ora 20,30), Grădi
na Tomis (ora 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Crîngașl (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 la 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- 18).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Moșilor (orele 15.30; 18).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR • rulează la Dacia (ore
le 9: 11.15: 13.30: 18; 18.15; 20.30), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

DOAMNA ȘT VAGABONDUL • 
rulează la Gîulești (orele 15.30: 18:
20.30) , Floreasca (orele 15.30:
20.30) .

SILVIA : rulează la Miorița 
rele 10: 12.30: 15: 17.30: 20).

m fete si un marinar t 
lează lâ Rahova (orele 15,30:
20.15).

PRERIA ■ rulează la Pacea (ore
le 15.45; 19: 20), Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

te:
(o-
ru- 
ir:

Miercuri la amiaza, a 
în Capitală, dr. Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) care la invitația C.C. 
al P.C.R. va face o vizită în 
tara noastră.

în seara aceleiași zile a sosit 
in Capitală, la Invitația C.C. al 
P.C.R., o delegație a Partidului 
African al Independentei din 
Guîneea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.). condu
să de Amilcar Cabrai, secretar

FOTBAL

SUSPENS-UL N-A
Eram obișnuițî să spunem despre unele partide 

e& au fost dramatice. Etapa de ieri, penultima, 
ea însăși, în totul ei, a fost dramatică. Miile de 
spectatori din tribunele Ploieștiului și din cele 
din Dealul Copoului, inimoșii suporteri au trăit 
adevărate drame. Dar spre finalul meciurilor fa- 
voriții lor s-au desprins în câștigători, golurile 
lui Marica și Grozea luîndu-le pietrele grele de 
moară de pe inimă. în vreme ce victoria ii fă
cea, oricum, pe ieșeni să jubileze, în cabinele 
echipei din Arad, se consuma o mică dramă. Visul 
lor, înfiripat, etapă de etapă, spre care mai mult 
au năzuit, profitînd de împrejurări, decit au 
reușit să-l transforme într-o realitate palpabilă, 
cifrică prin mijloace proprii, ca efect al propriei 
capacități de luptă și superiorității tehnice și 
tactice, iată că s-a spulberat definitiv și nu știu 
cît de repede arădanii vor mai avea ocazia să 
trăiască, cu întregul cortegiu de satisfacții, prim- 
planurile vieții fotbalistice. Pentru un timp în
delungat aceasta a fost o unică șansă. Omogeni
tatea echipei U.T.A. — atu-ul de forță — odată 
cu procesul restructurării și întineririi care se 
cam apropie nu mai poate fi salvată și reciștiga- 
rea virtuților care au dus echipa lui Coco Dumi
trescu pe meridianele internaționale ale fotbalu
lui nu este o poveste simplă, ca o melodie ușor 
de fredonat. Dar U.T.A. a lăsat, în ultimii ani, o 
pagină frumoasă în istoria socjîerului românesc.

Spuneam că Politehnica a sărbătorit victoria. 
Dar să vedem are temeiuri să creadă în salvarea 
ei pînă la urmă? Sînt, intr-adevăr, de aur cele 
două puncte sau de un metal neprețios. Sînt două 
puncte uriașe sau inutile ? Ea se află pe locul 
fatidic, cu 24 de puncte, și duminică are un me«i 
greu, Ia Tg. Mureș, cu tînăra echipă a lui Bone, 
revelația campionatului. Ei îi trebuie ambele 
puncte ceea ce-i greu de presupus că va reuși. 
Spuneam cu alt prilej că Petrolul va plînge se
rios după punctele cucerite de feroviarii clujeni 
Ia Ploiești, și iată că am avut dreptate : clipele 
grele au venit și pentru băieții lui Ilie Oană. Ei 
fac echilibristică pe puntea de salvare. Fotba
liștii de la Jiul intrati aproape fără să-și dea 
seama în hora cu muzica suspinelor nu vor fi atrt 
de generoși să-i lase pe ploieșteni să se salveze 
și să intre ei Ia apă. Farul și C.F.R. Cluj au și 
ele același număr de puncte, 25, dar misiunile 
lor, duminică, sînt, oricum, ceva mai ușoare. Re
marcăm ascensiunea feroviarilor de pe Someș în 
acest final de campionat : echipa lor, cu trudă 
grea, ca o harnică albină, a acumulat punct cu 
punct, a cucerit floare după floare și iată-i, de 
necrezut, pe locul 11. Și ce frumoasă vară se 
anunță pentru el dacă brașovenii, duminică, vor

Ciclism: „CUPA VOINȚA"
Aflat la a XVIH-a ediție, 

concursul internațional de ci
clism „Cupa Voința" — orga
nizat de U.C.E.C.O.M. cu spri
jinul federației de specialitate 
șl în colaborare cu A.S. Loto- 
Pronosport — continuă să se 
mențină printre competițiile de 
anvergură ce se desfășoară cu 
regularitate. Anul acesta cursa 
se va disputa între 22—25 iunie, 
cicliștii urmînd să străbată un 
traseu inedit, totalizînd 532 km.: 
etapa I Tg. Mureș — Reghin — 
Sovata — Tg. Mureș; etapa a 
Il-a Tg. Mureș — Cîmpenița — 
Tg. Mureș ; etapa a IlI-a Tg. 
Mureș — Reghin — Lunca Bra
dului — Reghin — Tg. Mureș ; 
•tapa a IV-a Tg. Mureș — Si-

Numeroși spectatori au urmă
rit, ieri seară, la arena sportivă 
„23 August" din Capitală, prima 
gală a semifinalelor campiona
tului național de box rezervat se
niorilor.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : categ. semi-muscă : St. 
Băiatu b.p. P. Ganea ; R. Cos- 
ma b.p. C. Stănescu ; categ. se- 
miușoară : Gh. Ciochină b.p. I. 
Agapi; Antoniu Vasile b.p. A.

Vitan 
Vitan 
15,30;

TAINA SOFIEI GRUSKO C 
lează la Laromet (orele 
17,30; 19,30).

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

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

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Flacăra (orele 
15.30; 18; 20,15).
O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI 1 

rulează la Festival (orele 9; 12,30; 
16; 19,15), Grădina Festival (ora
20,15).

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

ELDORADO (orele 9,30; 11,45; 14; 
18,30: 18,45), AMANTH DIN TOLE
DO (ora 21), rulează la Cinemateca 
„Union".
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Opera Română : FAUST — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : MY- 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : FANNY - ora 20; 
Teatrul de Comedie (La Teatrul de 
vară Herăstrău) i FATA MORGA
NA — ora 20; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (Sala MaghCru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30; Ansamblul Rapso
dia Română : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 18,30: Circul Bucu
rești : CIRCUL MARE DIN MOS
COVA — ora 19,30. 

general al P.A.I.G.C., care va 
efectua o vizită prietenească în 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul inter
național Otopeni, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Ion Savu, membri ai C.C. al 
P.C.R. ’

(Acerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT i SPORT •
... . * ____________________________ r ........... .... .................

xxix: înaintea ultimei etape, campioană-F. C. Argeș

iemut — 
v-a Tg. 
adăugăm 
participa 
Bulgaria,

ghișoara — Mediaș — 
Tg. Mureș; etapa a 
Mureș — circuit. Să 
încă cîteva date. Vor 
circa 110 cicliști din ___„___ ,
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia 
și R. F. a Germaniei, cărora 
11 se vor adăuga cicliști de la 
cluburile Dinamo, Steaua, Vo
ința București, Voința Ploiești, 
Portul Constanța, Voința Cluj, 
Metalul Plopeni, Olimpia Bucu
rești, selecționate ale orașelor 
Cluj, Tg. Mureș etc. Au fost 
luate măsuri pentru asigurarea 
competiției cu arbitri de va
loare internațională — români 
și străini, pentru crearea celor 
mal bune condiții de concurs.

D. SANDU

Iliescu ; categ. mijlocie mică ; I. 
Gyorfi b.p. Al. Tîrboi; I. Mo- 
canu b.p. S. Tîrîlă ; categ. mijlo
cie : Al. Năstac b.ab. II pe I. 
Moldovean ; Gh. Chivăr b.p. I. 
Peter; categ. grea: I. Dascălii 
b.p. Schubert; A. Iancu b.p. C. 
Varan.

Astăzi, cu începere de la ora 
19,00, se va disputa cea de-a 
doua reuniune a semifinalelor 
competiției.

• In jurul orei 8,45, posturile 
noastre de radio și televiziune vor 
transmite direct de la aeroportul 
Otopeni, plecarea din Capitală a 
șefului statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Național 
al cambodgiei, samdech Norodom 
Sianuk, și a prințesei Monique 
Sianuk, care, la invitația președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, au făcut 
o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România. 
9,35 Emisiune pentru preșcolari. 
10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 20-a. 10,30 De la Alfa la Ome
ga. Enciclopedie pentru elevi. 11.00 
Telecinemateca : Marile familii.
12,30 Telejurnal. 16—17,00 Teleșcoa- 
lă. 17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. 18,20 Recital de mu
zică ușoară. 18,30 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
18,50 in întîmpinarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,10 Tinerii despre ei 
înșiși. 21,00 Pagini de umor : 
Retrospectivă WALT DISNEY. 21.50 
Universitatea TV. 22,35 ,,24 de ore". 
PROGRAMUL II

20,00 Desene animate. 20,10 Inter- 
preți celebri, oaspeți ai orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii Ro
mâne. 21.10 Agenda. 21.20 Emisiune 
de știință. 21,35 Film serial : Pla
neta giganților. 22,25 Cărți și Idei. 

Miercuri la amiază, tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
de activiști ai P.C.U.S., condusă 
de tovarășul A. F. Eștokin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Kemerovo al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
tace o vizită în schimb de ex
periență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a participat tovară
șul Ion Șt. Ion, vicepreședinte 
al Consiliului Economic.

A fost de față, de asemenea, 

FOST PRELUNGIT
înțelege că au mai au nimic nici de cîștigat, nipi 
de pierdut. Dar jocul calculelor, al cântăririi șan
selor mai ales în fotbal, e atît de pîndit de ha
zard. Am, însă, curajul să vă propun un lucru : 
priviți bine clasamentul, în subsolul lui, pentru 
că am senzația că va îngheța așa și ultima etapă, 
în această zonă a tristeții, nu va mai schimba 
nimic. Concluziile, triste pentru unii, e adevărat, 
se desprind singure.

Dincolo de bătălia pentru titlu și pentru e\«ita- 
rea locului 15, etapa ne-a adus și o surpriză de 
proporții : Rapidul, învins, acasă, de Steagul 
roșu cu stupefiantul scor de 5—1. S-a repetat în
tocmai istoria din toamna, de la Brașov. De fapt, 
de mai multă vreme rapidiștii nu mai pot trece 
de stegari. Răducaau a pierdut din nou duelul cu 
Adamache. Dumitru a încercat totul, dar n-a reu
șit mai nimic decît faza din care echipa sa a în
scris unicul gol. Cu o victorie Rapidul ar fi săltat 
pe locul 5, dar așa s-a cufundat spre subsol, pe 
locul 9. Frumos scorul de 4—0 al studenților cra- 
ioveni în pofida Jiului. Doi artizani de goluri : 
Oblemenco și MarcU. Primul a atins cifra de 19 
goluri și conduce in clasamentul golgeterilor. Du
minică va împlini oare suma — 20 de goluri — 
fixată (după ce criterii un asemenea barem ?) de 
Federație pentru a intra în posesia trofeului care 
face atîta onoare unui fotbalist ?

Deci, înaintea ultimei etape se cunoaște echipa 
campioană a țării : F. C. Argeș I Universitarii 
clujeni n-au reușit aseară, în nocturnă, pe „23 
August" victoria pe care mulți o scontau și 
care altă dată li se părea mai ușoară, ca să 
prelungească suspens-ul pînă la consumarea 
ultimei etape. în dispută mai rămîne IqcuI doi : 
„U“ Cluj sau U.T.A.? Pentru performanța lor, 
să-i felicităm, încă de pe-acum, pe fotbaliștii 
argeșeni, pe tînărul lor antrenor, Haiagian. Con
duși magistral de subtilul și perfectul fotbalist 
care este Dobrin, omul care a rezolvat întot
deauna ceea ce a fost mai greu în obținerea 
succeselor, fotbaliștii de la F. C. Argeș intră în 
posesia unui titlu atît de invidiat pentru prima 
oară în cariera echipei lor, și lucrul nu este 
puțin. Este un titlu care încununează eforturile 
depuse, energiile nemăsurate dăruite de toți 
componenții echipei acestui ideal, este un titlu 
care obligă, deopotrivă, pentru viitor, mai ales 
în ceea ce privește reprezentarea — la nivelul 
prestigiului de care se bucură — a fotbalului 
românesc pe plan internațional.

Așadar, campionatul mai trăiește doar pentru 
a răspunde la 
cea de-a doua

o singură întrebare : care va fi 
retrogradată ?

VASILE CABULEA

CLASAMENT
1. F.C. Argeș 29 18 3 8 48—33 39
2. U.T.A. 29 14 7 8 49-29 35
3. „U“ Cluj 29 15 5 9 38—27 35
4. A.S.A. 29 13 7 9 32—29 33
5. Steagul roșu 29 12 8 9 35-21 32
6. S.C. Bacău 29 14 4 11 41—39 32
7- Dinamo 29 12 7 10 44—33 31
8. Univ. Cr. 29 13 5 11 41—33 31
î) Rapid 29 13 4 12 40—38 30

10. Steaua 29 10 8 11 34—26 28
11. C.F.R. 29 9 7 13 27—35 25
12. Farul 29 8 9 12 26—37 2513. Jiul 29 9 7 13 24—38 25
14. Petrolul 29 9 7 13 23—38 25
15. Politehnica 29 6 12 11 29—39 24
16. Crișul 29 3 8 17 16—52 14

Ultima etapa
25 iunie 1972

Farul—Univ. Craiova ; Stea
gul roșu—C.F.R.; A.S.A.—Poli
tehnica ; Univ. Cluj—Rapid; 
Jiul—Petrolul; Crițul—Steaua; 
U.T.A.—Sport Club Bacău ; Di
namo—F.C. Argeț. I. UNGUBEANV

MILIONUL
UMAN

(Urmare din pag. I)

profesionclfl (dobînditd prin calificare), de perfecționarea 
competenței (alimentata zilnic la noutățile în specialitate), 
de neostoita sete de autodepâșire a zilei de ieri prin azi 
și a zilei de mîine prin ieri. Beneficiază, simultan, de ma
turitatea civică care garantează sentimentul de responsa
bilitate socială față de toți aceia, tineri sau mai puțin fi- 
neri, care aspird la o asemenea maturitate. în sfîrșit, poseda 
încâ un sentiment de structure, acela că prin ceea ce pro
duce pe planul valorilor materiale sau spirituale își înfru
musețează propria existența, amplified înfrumusețarea.

^Asemenea cîstiguri etice atrag dupd sine o avuție uma
na care își reclamă continuitatea prin ștafeta ce va fi pre
luata, în cazul de fațâ. de milionul uman. Cum îl pregă
tesc pedagogii, cu și fdrâ diplome? iatd întrebarea so- 
liloc pe care trebuie sa și-o pună și profesorul de profe
sionala, și șeful de echipă, și maistrul, și tehnicianul, ca 
să nu mai vorbim de factorii speciali investiți cu aceasta 
delicată ș( complexă misiune sociala. La forja, la strung, 
pe schele și în adîncuri de mine, unde se sfredelește mun
tele si șe sudează dantelăria castelului de. echilibru, pre
tutindeni unde mîna îndemînatâ întinde punte mîinii stîn- 
gace, iar ochiul experimentat luminează calea ochiului avid 
de taine, pedagogul și ucenicul intră în dialog de dăruire 
și receptare,, de insistența și perseverența, realizîndu-se cu 
tact și stăruință continuitatea profesională. Vizîndu-se în 
permanență o finalitate care să excludă stagiile de „post- 
ucenicie*. abandonul în profesiune sau alte rătăciri de la 
vocație, cum, din nefericire, ne mai întîmpinâ exemple...

Să nu se uite, deci : în cifrele-poem, de cea mai rigu
roasă inspirație științifică, ale Programului Congresului al 
X-lea, atenționează milionul uman. Investițiile materiale 
pentru crearea celor o mie de mii de locuri de muncă tre
buie să fie echilibrate și recompensate cu investițiile umone, 
de inteligență, pricepere și generozitate, ale tnilioanelor 
calificate, spre albia tînără a milionului în curs de cali
ficare. Pentru ca la rîndu-i, din 1975 înainte, noul milion- 
forță-ștafetâ să-și poată prelungi cu mîndrie biografia 
profesională prin generațiile ce i se vor succeda.

B. K. Iakovlev, consilier al Am
basadei U.R.S.S. la București.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Consiliului Da
nez al Tineretului (DUF), for
mată din Simonsen Ole L6- 
vig, președinte al Comitetu
lui executiv al DUF și Mun- 
ksgard Knut Fahnoe, mem
bru al Comitetului executiv 
al DUF care, la invjțatia 
C.C. al U.T.C., va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația 
a fost înt'împinată de tova
rășul Aurel Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

F.C. Argeș—Crișul : 4—1 (3—1) s 
Plteștenii, declanșați In cursa 
pentru titlu, „sprmteazâ" prelung 
spre linia de sosire, în fața unei 
formații sufocate de propna-i 
,.ispravă" în prima divizie. Autorii 
victoriei Dobrin (min. 24 și 44), 
Prepurgel (min. 27) și Radu (min. 
83). Pentru orftdeni a înscris Tăl- 
aiaciu (min. 38).

C\F.R.—Farul : 3—1 (2—0) ! Si
iată cum o echipă, cu ,,apa in 
gură" în urmă cu cîteva etape, sa 
salvează de la înec cind „curentul" 
e mai repede, pentru a ne recon
firma afirmația că C.F.R. rămîne 
specialista „ultimei ore", fiind, tot
odată, un exemplu de mobilizare. 
Veșnic tlnărul Soo (min. 31 și 49) 
este autorul victoriei, alături de 
Sorin Brelan (min. 17). In minutul 
62 Turcu a redus din handicap.

Univ. Craiova—Jiu) : 4—9 (1—9) : 
Ambiția oltenilor a dat satisfacție 
celui mai entuziast public de 
fotbal de la noi, oferind partene
rilor un loc în zona ..durerilor da 
cap". Tunarul Oblemenco a mai 
înscris două goluri (min. 40 și 65), 
totalizînd 19. în speranța că va fi 
„observat" de Vreun... observator 
federal. Celelalte două sînt opera 
lui Marcu, (poate extrema stingă 
de care are nevoie naționala).

Petrolul—Dinamo : 2—0 (9—0) :
Petroliștii încearcă salvarea pe 
marginea „gropii“, după ce tot re
turul au cochetat cu meciurile pe 
teren propriu. Undă sînt timpurile 
de altă dată ? Victoria le-a revenit 
tirziu dar meritat prin golurile 
înscrise de Grozea (min. 84) și 
Dincuță (min. 89).

DIAGRAMA
ETAPEI

S.C. Bacău—A.S.A. ; 1-M) (1—4) : 
Joc gospodăresc, pentru un loc cit 
mai bun sub „soare". Victorie fi
rească, obținută prin golul înscris 
de Bâluțâ, ln minutul 19.

Politehnica—U.T.A. : 1—0 (9—6) : 
Ieșenii le-au mai dat suporterilor 
„de doi bani speranță" reușind o 
victorie ..rarisimă" acasă, în fata 
uneia dintre fostele candidate ia 
titlu, cam obosită și „sătulă" în 
acest final de campionat. Cine știe, 
poate ultima etapă... Deocamdată 
ce-i în mînă nu-i mincitină : două 
puncte de „apă vie" prin golul În
scris de Martca în minutul 76.

Rapid—Steagul roșu : 1—5 (1—i) : 
Au înscris Balint, (min. 21), Pesca- 
ru (min. 44 și 80),Gy5rfl (min. 65) 
și Florescu (min. 85), pentru bra
șoveni, șl Marin Stellan, golul de 
„onoare" pentru giuleștenl (min. 
36). Partidă curioasă ca desfășura
re, majoritatea golurilor învingăto
rilor au fost înscrise în pilnă 
dominare feroviară, ceea ce con
trazice zicala că „cel mal bun apă
rător e atacul", o fi bun atacul, 
dar mal trebuie șl pe cineva care 
nu se numește Codrea, în apărare, 
și poate un Răducanu, refăcut din 
punct de vedere psihologic. Si 
toate astea, acum, cînd urmează 
jocurile decisive din „Cupa Româ
niei".

Steaua—„V Cluj >—e : Mfetii 
au lămurit, ou un eeai mai devre
me, campioana țârii, după oe, da
torită programării din noeturoă, 
ne-au oferit cîteva red de minute 
dă „suapense-. Autorii celor două 
goluri sînt iordănetou yd Du- 
mltriu in.
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O nobilă moștenire
SPIRITUL CRITIC

TEODOR MAZILU

SCRISUL LUI IUBEȘTE
OAMENII, II AFARA

JURNAL LA
MORILE DE VINT

celași timp, cum tocmai nevoia 
lui de certitudine și de durabil 
participă la improvizație, stimu- 
lînd-o . Din această situație se 
nasc și unele din cele mai con
vingătoare schițe din Jurnal, 
pagini în care își spune cu
vîntul mai răspicat talentul 
său literar (dispensarul în pa
ragină, „expediția" la Tulcea, 
ședințele, leprozeria etc.). Con-

Un mane scriitor trece la 
tm moment dat din lumea ficți
unii artistice in lumea reală, 
palpabilă... Așa s-a întîmplat 
și cu opera genialului Caragia
le. De aceea oamenii ajung să 
compare o anume realitate cu 
realitatea conținută în opera 
lui Caragiale.

— Ai văzut cum vorbea x ? 
Parcă era Cațavencu...

Opera artiștilor de geniu face 
parte nu numai din conștiin
țele noastre estetice ci din în
treaga noastră ființă. De aceea 
noi vorbim despre Caragiale ca 
despre un contemporan de-al 
nostru... De aceea în multe din 
împrejurările vieții de fiecare 
zi gîndul se duce în mod spon
tan la eroii lui Caragiale și nu 
de puține ori fraze ale acestor 
eroi sînt reluate în mod incon
știent de unii din dragii noș
tri contemporani. Caragiale face 
parte din viața noastră de fie
care zi. Nevoia de Caragiale e 
la fel de acută ca nevoia de 
spațiu și oxigen. El ne-a lăsat 
o nobilă moștenire în spiri
tul critic, în luciditatea și de
tașarea cu care trebuie privită 
existența.

Cum «e explică această ex
traordinară actualitate ?... So
cietatea pe care Caragiale a 
ironizat-o cu atîta subtilitate 
și înverșunare a dispărut, pes
te mormântul retoric al lui Ca- 
tavencu a crescut de mult iar
ba. Societatea burgheză își do
vedește vulgaritatea și rapaci
tatea chiar când, de ochii lu
mii, cochetează cu progresul 
și alte idealuri rezonabile. Pen
tru eroii lui Caragiale progre
sul social era doar drumul cel 
mai scurt spre interesul lor 
personal.

Psihologia umană însă nu se 
schimbă chiar atît de repede. A 
dispărut desigur realitatea cara 
năștea Indivizi de teapa lui Ca- 
țavencu, dar nu și metodele a- 
celuiași Cațavencu... Și apoi nu 
toate moravurile sînt strict de
terminate istoric. Poate cine
va să susțină că schița „Lan
țul slăbiciunilor", nu mal are 
nici o actualitate ? Că nu se 
mai manifestă uneori această 
conspirație de mici servicli- 
rectprooe ? E absurd să credem 
că în zilele noastre nu mal 
există soți încornorați și orgo
lioși în același timp... E absurd 
să credem că acum nu mal 
există oameni care, ca în schi
ța „C.F.R.M, să se arate foarte 
dezamăgiți cînd descoperă că 
semenii lor nu s-au dovedit 
creduli, „acum nu mai ai nici 
un haz". El avea haz cît timp 
părea timp. Tras pe sfoară — 
cînd a dovedit contrariul — 
tot farmecul s-a risipit. Nimeni 
nu poate să spună că țînci lim
fatici și obraznici, precum dom
nul Goe, n-au mai văzut lumi
na zilei.

Actualitatea operei tal Cara
giale vina, desigur, din virulen

ța latirei, dar și din extraor
dinara forță artistică. Tot ce a 
scris Caragiale are densitatea 
și pregnanța unui poem. Din 
această pricină „O scrisoare 
pierdută* se poate asculta cu 
evlavia cu care se ascultă „Lu
ceafărul". Fiecare frază e lu
crată cu migală, de parcă toa
te cuvintele au fost imaginate 
ca niște inscripții pe o piatră. 
„Cuvîntul" în limba română 
pare o născocire a marelui Ca
ragiale.

Mărturii ale timpului spun 
că marele scriiitor avea obiceiul 
să rămînă în fața hîrtiel zile și 
nopți întregi ; nu mai admitea 
odihna cînd era cuprins de bu
curia creației, nu mai cunoș
tea nimic altceva. Fără Cara
giale realitatea noastră psihică 
ar fi fost poate mai săracă. Ne 
e aproape imposibil să ne în
chipuim exstența noastră fără 
ironia și inteligența lui Cara
giale.

Se spune că timpul e cel mai 
necruțător judecător. Sub aripa 
acestui necruțător judecător, 
Caragiale își mărește puterea 
de seducție, ne este din ce în 
ce mai aproape.

Șl-I ÎNSĂNĂTOȘEȘTE
ION BĂIEȘU

E adevărat, fără Eminescu li
teratura noastră n-ar fi existat 
Dar dacă nu-1 aveam pe Cara- 
giale, ce ne făceam ? Ce-ar fi 
însemnat proza noastră fără 
momentele și schițele lui, fără 
„O făclie de Paști", ce-ar fi în
semnat teatrul românesc fără „O 
scrisoare pierdută"?

Un scriitor mare este cel fără 
de care o literatură nu se poa
te concepe. Caragiale este genial 
și nemuritor pentru că el nu a 
scris doar despre niște feno
mene șl întîmplări perisabile, 
ci și despre trăsături ale firii 
umane dintotdeauna. Aici stă 
secretul imensei lui popularități 
în rîndul cititorilor contempo
rani noua. Orice ediție a ope
relor lui se vinde ca pîinea 
caldă, reprezentațiile cu piesele 
sale produc îmbulzeală la casele 
teatrelor, nu ne mal săturăm să-l

60 DE ANI DE LA MOARTE

CARAGIALE —
CONTEMPORANUL NOSTRU

citim și să-1 auzim. Viața lui e 
o legendă, recent am ascultat cu 
sufletul la gură ce făcea șl spu
nea nenea Iancu atunci cînd ve
nea în casa părinților lui D. I. 
Suchianu, cît de fermecător era 
ca om, ce imens haz răspândea 
în jurul lui.

Caragiale • considerat un u- 
morist de limbaj, și de aici ne
șansa lui de a deveni universal, 
ca Mark Twain, pe care îl între
ce în profunzime. Dandanache 
sau Brînzovenescu sînt nume 
care nu au umor decît în limba 
noastră, cum s-ar putea tradu
ce „La Moși" în engleză sau 
franceză, cînd popoarele respec
tive nu cunosc și nu mănîncă 
acele produse alimentare numi
te gogoși ? Marele Ion Luca ră- 
mîne numai al nostru, produs e- 
sențial al spiritului românesc, al 
limbii române, din care a scos 
ultima picătură de haz.

Fără îndoială, Caragiale nu ar 
fi atît de citit astăzi dacă opera 
lui nu ar fi atît de apropiată 
nouă, atit de actuală. citim 
„Lanțul slăbiciunilor" și con
statăm cu uimire ce teribilă 
lovitură dă el sistemului pi
lelor, atît de crîncen înfipt 
în relațiile unora dintre con
temporanii noștri. Convinge
rea rudimentară că totul se 
poate obține cu o vorbă bună, 
că un elev sau un student străin 
de carte poate dobîndi un exa
men, îi orbește pe mulți și-i a- 
runcă direct in lumea caragia- 
lescă. Satiricii de azi se căznesc 
să combată nepotismul, dar ma
rele Caragiale a veștejit fenome
nul cu o ironie fără egal încă 
de acum aproape un secol. Ma
halagismul și tembelismul, sno
bismul și flecăreala tot la Cara- 
gile își găsesc leacul. Ființele 
parazitare, care-și cheltuie zilele 
în cafenele sînt descendenții Iul 
Lache și Mache, ai miticilor 
de la începutul secolului, care 
învlrteau politica lumii pe de
gete la o masă de circiumă, lan- 
sînd cantități fabuloase de enor
mități. Prin sălile tribunalelor 
mișună ființe bîntuite de patima 
stupidă a procesomaniei, belige- 
ranți feroci gata să se sfîșie pen
tru oul făcut de găină dincolo de 
gardul proprietarului.

Caragiale a știut totul despre 
lumea lui și a descris-o pînă la 
ultima ei fibră. Vehemența lui 
împotriva viciului a urcat în 
timp, astfel îneît îl simțim astăzi 
ca un artist cetățean, luptînd 
alături de noi pentru binele su
fletesc al omului, împotriva 
răului care încă n-a dispărut.

Caragiale, ne povestesc cei 
care l-au cunoscut, era un om 
blind și bun. Scrisul lui Iubește 
oamenii, îi apără și-i însănăto
șește.

într-o anumită tradiție, clasi
că, a genului obiectul jurnalului 
este viața spectaculoasă a cercu
rilor de sus, notarea reacțiilor 
mici ale oamenilor „mari", ges
turi cărora istoria le întoarce 
spatele pe cînd literatura le in
ventează. Pentru că memorarea 
unor asemenea atitudini poate fi 
riscantă pentru cel care o face 
n-au lipsit „Istoriile secrete", 
pagini a căror dezvăluire s-a 
făcut după moartea autorului, 
cum e cazul anticului Procopius. 
Oricum ar fi, acest tip de scrie
re vine deseori să suplinească 
ceea ce istoria nu spune ori 
spune într-o anumită formă ce 
poate nemulțumi. însă „jur
nalul", mărturisire, confesiune, 
notare de evenimente din unghi 
personal, balans între subiectiv 
și obiectiv poate fi și o formă 
de restabilire a unui echili
bru într-un peisaj cultural, o 
„democratizare" în raport cu 
imperiul „ficțiunii" artistice. 
Traduoînd desigur o permanen
tă nevoie de confesiune și con
fruntare cu sine a spiritului 
uman, apariția lui în anumi
te momente lasă pe planul 
al doilea caracteristica gene
rală pentru a fi în primul rînd 
un semnal de opoziție la „sacra
lizarea". ficțiunii, la înghețarea 
ei în tipare din care individul 
și mediul său nu mai transpar 
decît ca semne ale unei concep
ții „superioare", a autorului de 
literatură. „Confesiunile" lui 
Rousseau deschid sensul istoric 
al „jurnalului", de reacție la un 
anumit fel de literatură. Prin 
genurile zise de „frontieră" lite
ratura își mărturisește, apoi, cu 
voie sau fără voie o anumită 
neputință, momentană sau chiar 
iremediabilă, în special pentru 
cei care leagă prea strîns lite
ratura de ficțiune. Comunicînd o 
experiență individuală în datele 
ei relativ exacte „jurnalul" face 
concurență ficțiunii punînd-o a- 
desea în inferioritate. Să ne 
gindim numai la „literatura de 
război" care a luat explicabil o 
mare amploare în secolul XX ; 
mulțimea jurnalelor și memorii
lor, imele de excepțional inte
res și valoare, a surclasat spe
cia ficțiunii comunicînd mai a- 
decvat decît aceasta marile dra
me, dilemele omului în confrun
tarea cu istoria. De altfel, pro
fesioniștii literaturii n-au întîr
ziat să recepționeze asemenea 
semnale : ei au inventat „jurna
lele" personajelor literare, au 
introdus masiv mărturisirea, con
fesiunea, notarea evenimentelor 
zilnice, graficul subiectivității 
trasat de însuși eroul romanu
lui. Cu excepția „capodoperelor" 
nimic nu poate însă supraviețui 
din acest tip de literatură hibri
dă. Pe de altă parte, o aseme
nea situație a dus la formula 
scriitorului-explorator, de tipul 
lui Hemingwey, căutător febril 
de experiențe directe, altele de
cît ale scriitorului comun, „cla
sic". într-un fel este și aceasta 
o dovadă a schimbării de iden-

titate tn fața căreia este adus 
„profesionistul" literar insufi
cient crezut în postura de ob
servator, oricît de fin, al istoriei. 
Dacă în cazul „Confesiunilor" lui 
Rousseau „democratizarea" lite
raturii însemna pătrunderea o- 
mului subiectiv, contradictoriu, 
instabil, a „romanticului" fără 
norme rigide, „jurnalul" modern 
este adesea o modalitate de re- 
formulare a istoriei dintr-un 
unghi mai plauzibil decît al fic
țiunii literare și, în fond, nă
zuința secretă a tuturor scriito
rilor adevărați nu este alta de
cît de a înțelege și comunica, 
după expresia lui Marin Preda, 
ceea ce face istoria din om. în 
acest context trebuie plasată o 
eventuală discuție despre semni
ficațiile „jurnalelor" și „memo-

undeva pe o fîșie de nisip în 
mijlocul bălților din Deltă. Este 
evidentă de la început din par
tea autorului intenția de a ac
centua mica „robinsonadă", de 
a face caz de orgoliul de prim 
sosit într-o astfel de lume, ceea 
ce nu duce la efecte de cea mai 
bună calitate. însă interesul ex
cepționalului Jurnal vine din 
altă parte: din capacitatea au
torului de a-și trăi experiența 
cu ochii și chiar cu mentalitatea 
celor de acolo. De obicei, un 
„străin" într-un mediu de acest 
fel nu încetează să se mire, să 
constate absurditățile, să con
semneze cu un anumit cinism 
condiția mizerabilă a unor e- 
xemplare umane, riditfnd biza
reria la rangul unei experiențe 
exotice. Nimic, sau foarte puțin 
din toate acestea, în Jurnalul 
Ipi Caius Mihăilă.

întrebările, neliniștile incerti-

semnabile sub raportul efec
tului literar sînt și momen
tele în care solitudinea persona
jului ridică fantasmele la rang 
de personaje, forme ambigui ale 
stărilor lui de spirit, între care 
obsedantă rămîne „ceața'* bălți
lor, izvorul unor halucinații ful
gurante, presărate de-a lungul 
întregului Jurnal. Posibilitățile 
serioase de care dispune auto
rul se relevă în priceperea, sigu
ranța, directitudinea cu care sur
prinde trăsăturile oamenilor, ta
lentul indiscutabil, de a trimite 
raza unui puternic reflector e- 
xact asupra trăsăturii, detaliului 
semnificativ. Din mulțimea „ilu
minărilor" de acest tip se în
cheagă o adevărată galerie da 
portrete, prezentate ușor expre
sionist, în orice caz dînd o pu
ternică senzație de autenticitate 
umană. Potențialul de viață _ al 
Jurnalului este remarcabil și sînt 
pagini în care condiția umilă, 
„locală", aparent mediocră, prin 
sobrietatea expresiei dramatica 
degajă o irezistibilă tensiune
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Un urmaș
neconvin

gător
linia lui Sadoveanu, 
Calmîcu Încearcă în

în 
hail 
nul istoric „Urmașul" un spirit 
domol de „șuguială", căruia îi 
lipsește în cazul acesta farme
cul :

Iertare, cinstite cocon al 
măriei sale ! Șuguii, păcatele 
mele, ori pentru atîta lucru 
n-ai să-mi iei capul... Nu de 
alta, da’ cînd ți-o fi de trebu
ință, n-ai sâ ai de unde-1 lua. 
Iar cu boierii fără de capete nu 
s-a pomenit careva să împăr- 
țească vreo țară".

Autorul perseverează însă și 
se mai pot extrage mostre de 
umor bont :

„Alinători a toate durerile 
sînt ochii care ți-au căzut cu 
of la inimă, da’ mai cu seamă 
cînd sînt ei negri și codați pe 
deasupra. Mulțumită lor se mai 
alinase și cea durere cîinească 
de la moalele capului ce-1 ținu
se cîteva zile în așternut pe 
Gliga în ietăcelul lui din aripa

Ml- 
roma-

dreaptă a curții domnești din 
Hîrlau, unde în afară de Calisu 
trat doftorul, izbutiseră să pă
trundă fi codați! ochi ai Ser- 
begăi".

Acele răsuciri unduioase ale 
frazei, cu învăluiri orientale ale 
adevărului nud, fermecătoare la 
Sadoveanu sînt agasante la acest 
imitator întîrziat. Pastișa este 
cu atît mai dezagreabilă cu cît 
autorul a întins-o pe foarte 
multe pagini.

Pentru elaborarea unui ro
man nu este nevoie numai de 
efort fizic, iar Balzac degeaba 
ar fi stat optsprezece ore la 
masa de lucru, dacă ar fi scris 
romane ca al lui Mihai Cal
mîcu.

Scrierea îșî brodează acțiunea 
în vremea lui Ștefăniță. nepo
tul lui Ștefan cel Mare. Așa
dar, timpul evocat și în „Vifo
rul" lui Delavrancea.

Spre deosebire de dramaturg 
însă, M. Calmîcu mai aproape 
de adevărul istoric îl arată pe 
Ștefăniță ca pe un domn lucid 
și prevăzător iar pe Luca Ar
bore și boierii din jurul său, ca 
pe niște trădători de țară, ah- 
tiați după mărire. Aceasta nu 
■salvează romanul de o platitu
dine desăvîrșită. Este aici vor
ba și de o eroare asupra actu
lui artistic cînd acesta se ra
portează la romanul istoric. 
Dacă în orice domeniu, scriito-

ralul 1 se pare legitim să-ai cau
te originalitatea, în literatura 
noastră de după Sadoveanu, 
există prejudecata că singurul 
mod legitim de a acrie romane 
istorice, se face copilndu-l pe 
marele prozator. Dar Sadovea
nu a creat un imperiu al său 
cu teritoriile căruia nimeni nu 
poate fi împroprietărit.

Pornind de la prejudecata a- 
mintită mai sus scrierea este 
lipsită de viață. Dacă se tratea
ză despre o epocă veche nu în
seamnă că roțnanul trebuie să 
aibă un aer mucegăit.

VICTOR ATANASIU

Despre 
cîteva 

senzații...
directe

A apărut de curînd sub gi
rul Editurii „Minerva" roma
nul „Mica publicitate" de 
Tudor Mușatescu, roman care 
nu este altceva decît — e 
ușor de recunoscut — o car-

te neizbutită a unui scriitor 
ce și-a pus adesea cu succes 
condeiul în slujba unui greu 
„consemn" : satira și umorul.

Oportunitatea unei aseme
nea reeditări este, după noi, 
discutabilă, romanul înscriin- 
du-se clar în bibliografia 
unei literaturi de agasantă 
mediocritate alături de proza 
lui Mihail Drumeș și Octav 
Dessila. însă, nedumeririle 
noastre sporesc o dată cu ci
tirea „postfaței", semnate de 
D. Solomon.

Domnia sa crede că „Mica 
publicitate44 este un roman ti
pic anti-burghez, cutreierat de 
amare deziluzii în legătură cu 
posibilitatea înlăturării barie
relor de clasă, un roman al 
incapacității de adaptare, al 
experiențelor dureroase, al ra
tărilor inevitabile, al retragerii 
demne în fața corupției și 
compromisurilor, un roman cu 
pasage de melodramă și ac
cente de pamflet, un roman 
așa cum s-au scris multe în 
epocă, de „rezistență pasivă*4, 
amestec de confesiune auto- 
compătimitoare și imprecație 
patetică la adresa societății*4. 
Mai mult chiar, în loc să ne

spună că tocmai această în
șiruire de „calități" lipsește 
romanului, sînt invocați —• 
după criterii ce ne scapă — 
și eroi celebri față de care — 
concede resemnat postfațato- 
rul — „eroul lui Mușatescu 
nu are ieșirile pe baricadă 
ale Iui Ștefan Gheorghidiu 
sau Gelu Ruscanu44 (sic /).

Căutînd un sens pentru 
ceea ce Dumitru Solomon în
țelege prin prețiosul termen 
de „rezistență pasivă" nu gă
tim decît următoarele expli
cații : romanul este scris 
„în așa fel ca să-1 înduioșeze 
pe amatorul de senzații di
recte44^ (!!), deși „Mica publi
citate" nu este decît „un 
exemplu de ceea ce înseamnă 
mașipa de stors lacrimile citi
torilor44. Dacă aceasta este 
„rezistența pasivă" atunci, în 
fața confuziilor exprimate și 
a improprietății judecăților 
de valoare nu ne-ar rămîne 
decît „senzația directă" că li
teratura anti-burgheză are in 
Dumitru Solomon un exeget 
a cărui vocație este pe ne
drept și condamnabil negli
jată. Plus alte senzații...

M. COSTEA
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riilor" actuale. Similar „demitî- 
zării" dramaturgiei prin specta
col" „jurnalul" poate să însem
ne o „demitizare" a formei în 
care ne apare istoria în literatu
ra de ficțiune. Din această cau
ză sint citite cu mare interes 
cărțile medicilor. inginerilor, 
profesorilor etc., confesiunile u- 
nor „specialiști" în contact cu 
mediul lor de lucru putînd să 
fie uneori mai revelatoare decît 
un șir întreg de romane. Ar tre
bui stimulată mai mult scrierea 
unor astfel de jurnale, firește, 
urmărindu-se și aici exigențele 
corespunzătoare. în alte părți a- 
ceasta este o preocupare de mare 
amploare. în sfîrșit, unele din 
cele mai discutate cărți din ul
tima vreme, la noi, nu sînt pînă 
la urmă decît niște jurnale de
ghizate sau ficțiuni în formă de 
jurnale aparținînd unor munci
tori, medici, ingineri, profesori, 
cercetători (Marin Preda „Risi
pitorii", Petru Popescu: „Prins", 
„Dulce ca mierea e glonțul pa
triei", Augustin Buzura : „Ab
senții" etc.), Cartea lui Caius 
Mihăilă este și ea un asemenea 
jurnal extrem de interesant. 
Un tînăr medic ajunge per
sonaj al unei umanități neevo
luate, izolate de restul /umil,

tudinlle cu privire la propria sa 
oondiție de „specialist" într-un 
domeniu departe de a fi asigu
rat cu criterii absolute de selec
ție, fără a înceta să-1 asalteze, 
cunosc pe parcursul unei bune 
părți a Jurnalului o modificare 
substanțială, o metamorfozare 
semnificativă. Ele iau treptat 
chipul realității în care se pun, 
își pierd aerul abstract, sec, 
semi-ridicol, devin, într-un cu- 
vint, din lamentabile, suportabi
le. întrebările fără suferință sînt 
retorice. Tînărul „specialist" izo
lat prin repartiție pe o limbă 
de teren nisipos, dezolant pentru 
ochiul și mintea superficiale are 
revelația, notată sobru, concis, 
fără „stil", intensității și chiar 
vastității pe care o poate căpă
ta viața în acest perimetru în
gust. Remarcabil este faptul că 
prin talentul de a nota observa
țiile sale autorul nu este el sin
gurul erou al acestei descoperiri 
extrem de eficace pentru spiritul 
uman dar izbutește să o comu
nice. să o facă plauzibilă. Se 
poate spune chiar că experiența 
sa tinde să se dizolve, la un mo
ment dat, în cronica satului, prin 
notarea evenimentelor. în acest 
caz el dispare ca individualitate 
iar paginile devin mai teme, 
neinteresante, ca în cazul rela
tării aventurii cu „brigada de 
agitație" unde consemnabile sînt 
doar acele momente în care o 
conștiință particulară, din afara 
cadrului, înregistrează nu epica 
banală dar condițiile expedițio- 
nare, aproape senzaționale în 
care are loc o acțiune destul de 
comună.

Apoi, este foarte interesant 
modul în care autorul resimte și 
notează o anumită neliniște in 
fața improvizațiilor la care se 
vede silit să apeleze și, în a-

spre monumentalitate, Impresie 
absentă din scrierile dedicate a- 
celeiași zone dar care se simt 
irezistibil atrase de zgura pito
rescului local.

In fine, stilul Jurnalului, desi
gur nu peste tot, este unul iz- 
vorit parcă direct din tempera
tura ridicată a pacienților fe
brili. bolnavi de friguri, năuciți 
vara de soare și nisip, încon
jurați toamna de ceața haluci
nantă, de umezeală și ploi inter
minabile. însemnările par efec
tuate sub starea de excitație a 
locului. Este cazul să spunem că 
nu lipsesc nici paginile anoste, 
informațiile banale, platitudinea 
și chiar falsitatea. Curba acestui 
jurnal pornește dintr-un punct 
emfatic, semi-frlvol, se conti
nuă apoi cu scene de un pro
fund dramatism și adevăr spre 
a sfîrși într-un patetism fad și 
sentimental, într-un cuvînt, „li- 
teraturîzant". Ce se întâmplă ? Se 
pare că autorul nu rezistă pînă 
Ia capăt unui anumit orgoliu li
terar și spre sfîrșit aranjează 
materialul, regizează într-un 
chip insuportabil despărțirea sa 
de sat. Nu toate scenele, situa
țiile „adevărate" scapă de la sine 
de banalitate. Autorul trebuie să 
fie conștient de această bana
lă (!) observație și să evite ne 
cît poate, cum spuneam, orgo
liul literaturizant. Ultima par*e 
a cărții lui cade sub nivelul ac
ceptabil din această cauză. Ceea 
ce nu reduce din convingerea 
că avem de-a face cu un debut 
(?) mai mult decît promițător.

Jurnalul, această „față nevă
zută a lunii", merită o mult mai 
mare atenție decît aceea care 1 
se acordă în chip obișnuit.

C. STĂNESCU

CEI MAI Bl/AI SPECTACOL
AL l/A/lll MR RESIZORl

în atelierul unui tînăr sculp
tor am întîlntt într-o zi o serie 
de lucrări surprinzătoare. Tî
nărul sculptor ne obișnuise cu 
lucrări de altă factură. Am 
aflat din ce în ce mai sur
prins că nu erau lucrările sale, 
ci ale unui elev, Marian Velescu, 
dintr-o comună situată undeva 
pe lingă Roșiorii de Vede. Am 
mai aflat că urma să sosească 
destul de curînd la București, 
pentru a lucra împreună pe pe
rioada vacanței, că avea mult 
mai multe lucrări, dar că „dis
păruseră", parte achiziționate de 
către artiști plastici, parte reți
nute de profesori, de inspecto
ratul școlar etc, că mînuiește 
dalta cu îndemînarea unui vechi 
cioplitor. L-am căutat peste cî
teva zile. L-am găsit cioplind în 
curtea atelierului. Am întîlnit un 
băiat negricios, înalt, destul de 
firav, un amestec ciudat de în
drăzneală și timiditate, de ma
turitate și juvenilă franchețe.

— De cînd cioplești ?
— De la paisprezece ani.
— De fapt cînd a „început" 

'această pasiune ?
— Nu știu nici eu. Modelam 

tot felul de omuleți în lut, de 
cînd eram mic. M-a interesat 
arta ca să zic așa, cînd am vă
zut un tablou la învățătorul din 
sat. Am cumpărat după aceea 
niște acuarele de la cooperativă 
ți am încercat să fac și eu ceva

asemănător.
— Ce tablou aveai P
— O copie. Nu știu după cine. 

Am aflat mai tîrziu că învăță
torul nostru le picta. Făcea copii 
după albume și le atîrna prin 
casă. Mai (Anta la diferite in
strumente, organiza coruri; un 
învățător de modă veche am au
zit spunîndu-se despre el. Acum 
e pensionar.

— Datorezi ceva acestui învă-

— Cîți kilometri sînt pînă în 
oraș ?

— Vreo 10.
— îi străbați zilnic P
— Da. Pe jos.
— Nu e obositor P Nu te plic

tisești ?
— M-am obișnuit. Și-apoi pe 

drum mă gîndesc. Njci nu știu 
cînd ajung. E frumos. în fiecare 
zi străbat o pădure și un rîu 
pînă la școală.

— Da.
— Aveți cerc de desen, de 

artă plastică în liceu ?
— Nu.
— Vara aceasta înțeleg că o 

să lucrezi. In toate vacanțele ai 
lucrat ?

— Da.
— De pildă vacanța trecută, 

ce-ai făcut P
— Am lucrat la I.C.T.P. la 

Roșiorii de Vede. Am transpor-

Un sculptor
la vîrsta bacalaureatului

țător ?
— Mult. M-a încurajat. Și apoi 

unde aș fi avut posibilitatea să 
văd un tablou, o pictură vreau 
să spun, nu fotografie, la noi în 
sat ?

— Unde înveți ?
— La Liceul nr. 2 din Roșiorii 

de Vede. Sînt elev în clasa a 
Xll-a.

— Locuiești în oraș ?
— Nu. Acasă la Brebina, Papa 

cum i se spunea satului înainte, 
sat vecin cu Dideștii lui Galac- 
tion.

— Ce profesor de desen ai ?
— Nici unul.
— Cum așa ? v
— Era înainte, tovarășul pro

fesor Buculei, care m-a ajutat 
foarte mult. Și dînsul este sculp
tor. Am rămas prieteni. Acum 
m-a invitat la București, în ate
lierul său, să lucrăm împreună, 

predă acum de-

ai

— Cine vă 
senul ?

— Profesorii
— Suplinesc 

desen ?

de matematică, 
deci catedra de

tat baloturi de paie.
— Cit ai cîștigat ?
— Vreo 800 de lei.
— Iartă-mă, ce destinație 

dat sumei ?
— Am cumpărat cărți. Mi-am 

mai cumpărat ceva de îmbrăcat.
— Ce fel de cărți ?
— Literatură universală. Niște 

traduceri din limba germană. 
Unele mi-au plăcut, altele nu.

— Cărți de artă, despre artă 
nu ți-ai cumpărat ?

— De ce rîzi ?
— Cărți de artă, la coopera

tivă?
— în ce cioplești ?
— în lemn și piatră.
— De unde ai materialele ?
— De la rîu și din pădure.
— Dar sculele ?
— Mi le-a făcut tata. E dul

gher.
— Am 

lucrări...
— Am 

ele. Au ___ _____ ..................
distrus multe insă. Nu mi-au 
mai plăcut.

— întotdeauna cînd nu-ți pla
ce o lucrare o distrugi ?

— Da. îmi pare cîte o dată 
rău și după cele pe care le-am 
dat.

— Vrei să urmezi un institut 
de artă, să devii sculptor?

— Da.
— Dar dacă nu reușești ce 

vrei să faci ?
— Tot sculptură.
Lucrările pe care le-am văzut, 

de certă valoare plastică, apti
tudinile, limpezimea intențiilor 
acestui tînăr ne îndreptățesc să 
vorbim de o reală vocație. Acest 
fapt ne-a îndemnat să-i consa- 
crăm atelierul nostru plastic, să-l 
urmărim cu interes în con
tinuare.

auzit că ai avut multe

avut. Am mai dat din 
plăcut oamenilor. Am

C. R. CONSTANTINESCU

„Mașina de scris" e o operă 
oarecare, contradictorie prin de
suetudine și inconsistentă chiar 
în creația acestui echilibrist al 
avangardei care a fost Jean Coc
teau. Ea pare o piesă mediocră 
de Anouilh, căci aparține acelei 
dramaturgii proprii acestuia unde 
nașterea și prezența vieții se di
simulează prin abundența com
plicațiilor, prin explicații sinuoa
se și comode, unde, pînă la urmă, 
sentimentalismul invadează sce
na. Indiferent dacă melodrama e 
construită de către un autor in
teligent ca repaos provizoriu sau 
ca ocazie pentru încrucișări de 
paradoxuri, superficialitatea ei» 
evazionismul o fac la fel de de
testabilă ca și în vechile modele 
mai puțin împodobite. A demas
ca ornamentul pe care artistul 
nu a putut sau n-a vrut să-l evi
te e dispoziția constantă a citito
rului modern.

Acestei piese, vag polițistă și 
vag sentimentală, Aureliu Manea 
îi descoperă o problemă urmări
tă consecvent în spectacol. Eroii 
misterioși, dramele de castel sînt 
doar proiecția inversată dinspre 
ecran spre sală a marilor scene 
ale cinematografului de altă 
dată. Excelenta scenografie a lui 
Paul Salzberger compune două 
planuri distincte: cel din avant- 
sc&ne prin care sumar, din ace
leași elemente, trei fotolii și o 
masă, construiește diversele inte
rioare și celălalt în fundal care 
determină viața primului. Acolo 
apare telegraful, cinematograful 
și cafeneaua, spațiile predilecte 
ale cotidianului și mitologiei ac
tuale. între cele două zone Au
reliu Manea stabilește relații con
tinue, căci prezența determi
nantă a planului secund asupra 
eroilor îl interesează în primul 
rind. Solange, castelana tainică, 
pentru a-și anunța iubirea tîrzie 
intră în scenă din spatele ecranu
lui. în final, eroină de film, ea 
se retrage iarăși în spatele pînzei 
unde melodramatic își încheie 
destinul. Cinematograful mode
lează viața. „Personajul Solange, 
scrie Aureliu Manea în caietul 
program, pentru noi, este un ar
hetip vîndut de industria de film. 
Criza ei stă în lipsa spectatori- 

‘ i va 
în
ca 
și 
ei

privească și vor să privească 
neștiuți, ascunși, momentele inti
mității, ale secretului, ale vieții 
particulare ale altora. Acesta este 
unul din resturile scrisorilor ano
nime." Eroii au permanent în 
spate pe tînăra dactilografă care 
îi urmărește parcă înfometată de 
senzaționalele lor vieți. în timpul 
unei scene ea își părăsește mași
na de scris mutînau-se în sala de 
cinema. Pe ecran nu apare ni
mic, căci de fapt acțiunea are 
loc în planul prim între Maxim, 
Solange, Margot. Acestor relații 
mai directe, Manea le corelează 
altele incerte și tulburătoare. în 
interioare lumina nu e niciodată 
constantă, ea pulsează mereu, fie

lot și o dată descoperită își 
juca finalul „le suicide", ca 
fața unui public de cinema, 
într-un film. Narcisismul ei 
trimiterea noastră spre relația 
cu oglinzile din castel demon
strează inconștientul colectiv al 
secolului în care toți oamenii vor 
să se vadă pe ecrane, vor să se

stimulînd concentrare, fie suge- 
rînd discret variațiile de tensiu
ne ale vechilor aparate de pro
iecție. Muzica intervine prin ape
luri ciudate: țipetele păsărilor lui 
Hitchcock, strigătele din „Ziua 
în care vin peștii", zgomotul rit
mic al dactilografei puternic am
plificat. Banda sonoră și lumina 
produc efecte de maximă efica
citate. Există însă în spectacol un 
moment de rară fascinație. Con
flictul se petrece în planul I, în 
obscuritate, cînd brusc un re
flector luminează cafeneaua, dar 
intrarea e barată, ea pare demult 
părăsită. Străbate din această 
imagine un neobișnuit coeficient 
de mister. în orașul cu cafeneaua 
închisă aventura pare plauzibi
lă, ofensiva necunoscutului peri
culos oricînd posibilă. Nimic mai 
nesigur decît acele spații ale li
niștii imaginate de Chirico : aco
lo securitatea dispare, nici un act 
nu mai e de neconceput. Aici se 
produce o similară senzație.

O tratare contrapunctică susți
ne spectacolul: sumei de mijloa
ce tehnice îi răspunde, în opozi
ție, imobilitatea mișcării, reduc
ția extremă a gesturilor, statuari- 
tatea severă a atitudinilor, pre
cizia desenului. Oamenii își de
clară dramele din fotolii. Se stre
coară astfel yi o nuanță de sus
piciune asupra intensității lor. 
Prin această rezolvare Manea 
diminuează totodată melodrama
ticul, „Mașina de scris" e spec
tacolul său cel mai coerent din 
punct de vedere profesionist, 
în celelalte montări de la Tur
da intuițiilor regizorale nu le co
respundea ca aici un nivel de

interpretare actoriceasoă eficace 
și omogen. Vladimir Brinduș 
îndeosebi în Maxim joacă dra
matic, cu reali tensiune, rea- 
lizînd bine cîteva mono
ic guri, Lucia Tamaș tn Solange, 
uneori inegală, obține acea su
pralicitare a stărilor prin care iese 
ain melodramă. Manea a condu
s-o către un joc in care se aud 
parcă îndepărtate ecouri ale unor 
eroine antice, Mariana Marinescu 
și Traian Coștea î^i rezolvă sar
cinile cu precizie și acuratețe. O 
apariție deosebită este Eugenia 
Chioreanu-Jiga care în Domni
șoara de la poștă compune un 
personaj straniu, stăpînit de vi
ziunile cinematografului oa altă
dată fecioarele de aparițiile 
mistice.

Acest ultim spectacol el lui 
Aureliu Manea închide parcă 
drumul început demult cu „A- 
cești îngeri triști". Ceea ce fun
sese pînă acum panică și con
flict s-a topit progresiv. Demoni-* 
cului îi succede o inocență mo-* 
dernă, căci pe Manea îl fascine-a* 
ză acum lumile iluzorii, „paradi- 
surile artificiale" ivite din muzici 
și culori. El se adecvează texte
lor cu o mai mare mobilitate, dar 
păstrează, e drept diminuată, ** 
nergia de a-și formula o kime< 
Arhaicul părea să-l posede, azi, 
dimpotrivă, îl captivează civiliza
ția ou spectacolul ei. Microfoane, 
ecrane de cinematograf, magne- 
tofoane, lumini sînt recuzita lui 
privilegiată. Ceea ce au pierdut 
totuși în caracter confesiv specta
colele sale au cîștigat în profe- 
sionalitate. Nu trebuie însă uitat 
că în actuala stagiune el a lucrat 
totuși pe texte de valoare scă
zută. Primele realizări se susți
neau pe opere de Ibsen, Sofocle, 
Racine. Este momentul unei re
veniri necesare la marea drama
turgie.

•) „Marina de scris*, la Teatrul 
de Stat din Turda, în regia lui 
Aurelia Manea.

GEORGE BAW
P.S. Am văzut spectaoo- 

lul „Mașina de scris*4 în- 
tr-o duminică seara în fața 
a treizeci de persoane. 
N-aș fi menționat aceasta, 
dacă spectacolul nu s-ar fi 
jucat în aceeași zi de trei 
ori, dimineața și după a- 
miaza cu o asistență și 
mai redusă. Ce explică a- 
ceastă programare care 
distruge un spectacol și e- 
puizează absurd pe actori?



O unitate a forțelor armate populare de eliberare naționala din Cambodgla.

El elpest elhotare

SEMICENTENARUL 
U.T.C. 

PESTE HOTARE

Expoziție
la Bangui
consacrată

La Bangui, capitala Repu
blicii Africa Centrala, s-a 
deschis o expoziție de foto
grafii reflectind aspecte ale 
vieții și activității tineretului 
român. Tn aceeași zi, seara, 
la Centrul cultural al tine
retului protestant din Ban
gui au fost prezentate fil
me. românești de scurt me
traj. Atît expoziția, cit și 
filmele prezentate s-au bu
curat de aprecierea partici- 
panților.

Lupte la

Succese ale patrioților
cambodgieni

ATACURI ASUPRA UNOR PUNCTE 
STRATEGICE DIN APROPIERE DE 

PNOM PENH
Forțele de rezistență din 

Cambodgia continuă să 
lanseze atacuri asupra di
verselor puncte strategice 
din împrejurimile Pnom 
Penh-ului, relatează* agen
ția khmeră de informații.

In cursul atacurilor lansate în 
această zonă la începutul lunii 
iunie, două batalioane și patru 
companii ale armatei lonnolist® 
au fost complet sau parțial anihi
late.

De asemenea, la 16 iunie, în 
cursul unui puternic atac declan
șat asupra ținui batalion al tru
pelor interventionist© saigoneze 
în apropierea orașului Kompong 
Rau, din provincia Svay Rieng, 
trei companii ale inamicului au 
fost scoase din luptă și au fost 
distruse trei tancuri. Patrioții 
cambodgieni au doborît, în cursul

aceluiași atac, trei elicoptere •- 
mericane, avariind la sol alta 
două. în timpul luptelor, a fost 
ucis generalul maior Nguyen 
Khoa Nam, comandantul celei 
de-a 7-a divizii saigoneze, care 
se afla la bordul unuia dintre e- 
licopterele doborîte.

Kontum
PIERDERI GRELE ALE TRUPELOR SAIGONEZE

încercarea întreprinsă de circa 
3 000 de militari ai regimului do 
la Saigon, sprijiniți de avioane 
de bombardament americane, 
de a pătrunde în provincia eli
berată Quang Tri din Vietnamul 
de sud a eșuat, în urma puter
nicei riposte a unităților Frontu
lui Național de Eliberare. Ele
mentele saigoneze au înregistrat 
importante pierderi-în momen
tul când încercau să treacă rîul 
My Chanh, venind din zona în
vecinată orașului Hue, relatează 
agențiile UNITED PRESS IN
TERNATIONAL și FRANCE 
PRESSE.

Lupte între forțe ale patrioți
lor și trupe ale regimului de la 
Saigon au continuat să aibă loc, 
marți după-amiază, și în apro
pierea perimetrului orașului 
Kontum, în zona An Loc-ului și 
în Delta Mekong. Pierderile su
ferite de armata saigoneză în 
cursul luptelor de marți se ri
dică la aproape 200 de morți și 
răniți. în aceeași zi, și-au găsit 
moartea și câțiva militari ame
ricani, patrioții doborind și două 
elicoptere ale forțelor aeriene 
ale S.U.A. car® transportau 
trupe saigoneze.

Quang Binh, precum șl din re
giunea Vinh Link.

într-o declarație de protest 
dată publicității de purtătorul 
de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D, Viet
nam se cere guvernului S.U.A. 
să înceteze neîntîrziat minarea 
și blocarea porturilor nord-viet- 
nameze și sâ pună Imediat ca
păt bombardamentelor și tutu
ror celorlalte acțiuni îndreptate 
împotriva suveranității și secu
rității R. D. Vietnam.

La Sofia au început convor
birii® dintre delegația Comisiei 
pentru politică externă a Ma
rii Adunări Naționale, condusă 
de Mihai Dalea, președintei® 
Comisiei șl delegația Comisiei 
permanente pentru politică ex
ternă a Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, condusă de Sava 
Ganovski. Agenția B.T.A. trans
mite că parlamentarii din cel® 
două țări au procedat la un 
schimb de păreri în problem® 
internaționale și s-au informat 
reciproc despre activitatea co
misiilor. O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor eu
ropene. Părțile au subliniat că 
în prezent climatul politic est® 
favorabil convocării conferinței 
europene. Ele au exprimat nă
zuința spre adîncirea colaboră
rii în Balcani și au subliniat 
dorința lor de a contribui la 
dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate într® țările din a- 
ceastă regiune, Ia cauza con
solidării păcii și colaborării.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și prietenie frățească.

La Sofia, a fost semnat 
protocolul de lucru pe anii 
1972—1973 între Comitetul de 
Stat al Radioteleviziunii ro
mâne și Comitetul pentru te
leviziune și radio de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P, 
Bulgaria.

Incertitudinile
de la

Palatul Chigi

Vară fierbinte pe frontul
monetar occidental

NAM DINH, unul din ma
rile orașe ale Republicii Demo
crate Vietnam, a fost supus din 
nou marți, unui intens bom
bardament de către forțele ae
riene ale S.U.A. — relatează a- 
genția V.N.A. Au fost distruse 
numeroase clădiri, printre care 
o școală elementară și o grădi
niță. Printre victime se află și 
o fetiță de 5 ani, precum și cî- 
teva îngrijitoare ale căminului 
de copii.

Tot in cursul zile! de marți, 
bombardiere „B-52" au lansat 
atacuri asupra unor zone dens 
populate din provinciile Ha Bac, 
Quang Ninh, Nam Ha. Thanh 
Hoa, Nghe An, Ha Tlnh ți

• LA VIENA ÎȘI DESFĂ
ȘOARĂ LUCRĂRILE semina
rul internațional organizat de 
O.N.U. în. colaborare cu guver
nul austriac, cu tema : „Drep
turile omului și progresele știin
ței și tehnicii". La. seminar au 
fost invitate 40 de țări și 12 
organizații internaționale gu
vernamentale și neguverna
mentale.

Din partea țării noastre, Ia 
seminar participă prof. Grigore 
Gșamănu, autorul unuia din do
cumentele O.N.U., care formea
ză baza de discuții a conferin
ței.

Consiliul de Securitate 
condamnă pirateria 

aeriană
• CONSILIUL DE SECU

RITATE al O.N.U. a adoptat, 
marți seara, sub forma unui 
consens, o declarație generală 
eondamnfnd pirateria aeriană și 
Invitând»toate. statele să ia mă
surile necesare pentru combate
rea ei, informează agenția 
FRANCE PRESSE. Textul con
sensului va fi publicat ulterior 
de către președintele pe luna în 
curs al acestui organism al 
O.N.U., Lazar Mojsov (Iugosla
via).'
• ÎNTRE 10 'î 17 IUNIE 

1972, a avut loc în R.P. Po
lonă cea de-a 11-a sesiune a 
Comisiei mixte pentru aplica
rea Acordului dintre guvernele 
R.P. Bulgaria, R.D. Germane, 
R.P. Polone, Republicii Socia-

||S|

P
entru ravhi» „L’ESPKESSO" dificultățile pe c*r. 
le fniîmpiaă Giulio Andreotti tn formarea unul 
nou guvern se aseamănă cu cele ale unuh selec
ționer pentru Cupa Davis. Desigur, alcătuirea ți
nui guvern este ou totul altceva decît alegerea 
oomponenților unei formații sportive. Palatul 

Chigi nu-i un teren de sport. Comentatorul de la „L*ES- 
PRESSO* a dorit, însă, să accentueze greutățile Iui Andreotti, 
să evidențieze nota de dificultate a misiunii sale. După eșe
cul italienilor în apriga competiție de tenis, s-ar părea că 
neașteptata comparație ddbîndește un plus de dramatism. 
Oricum, Andreotti are o sarcină complicată pentru ca for
mula guvernamentală a „centrului-stinga" s-a dovedii un 
eșec iar o coaliție cu liberalii (ceea ce ar duce automat la 
retragere» socialiștilor) înseamnă o neta deplasare către 
dreapta. Aritmetica parlamentară obligă pe democrat-ereș- 
tini la căutarea unei coaliții. Dar ce fel de coaliție șl pe ce 
platformă ? Aducerea liberalilor pe banca guvernamentali 
reprezintă, Incontestabil, o îndepărtare șl mai accentuată 
de dezideratele exprimate de masele populare — dezidera
tele unei reînnoiri social® și politice. O alunecare cătrs 
dreapta amplifică impasul democrației-oreștine. Este simp
tomatic faptul că „stingă" din P.D.C. s-a pronunțat împo
triva alianței cu liberalii. Dar in P.D.C. s-a impus, totuși, 
ldeea „centrului-dreapta“. „O alegere gravă, în evidentă 
contradicție ou aspirațiile de progres ale țării* — comenta 
„AVANII14.

Imobilismul nu poate fi o politică pe termen lung. Bro-% 
blemele cu care Italia este confruntată — probleme mal1 
ales eoononțloe — trebuie abordate în mod activ, cu o vizi
une largă. Combinațiile ministeriale care sînt luate in con
siderare in prezent nu oferă certitudini in privința unei 
atitudini realiste față de „dosarele" economiei italiene și nu 
numai ale economiei. O politică dinamică presupune reform® 
în interesul celor mulți, al maselor populare, dar aseme
nea reforme nu pot fi realizate de un guvern orientat că
tre dreapta.

De altfel, nici simpla revenire Ia „oentru-stinga" nu pro
mite schimbări esențiale. Reeditarea vechii formule păs
trează intacte semnele de întrebare care au dus Ia destră
marea defunctei coaliții. De altfel, urmele neînțelegerilor 
s-au păstrat după ce campania electorală le-a scos La iveală 
la dimensiunile reale. Neînțelegerile persistă între demoerat- 
creștini și socialiști. Conviețuirea acestora pare dificilă deși 
nu imposibilă.

Ar mai exista șl soluția „tripartită* avansată de republi
cani. Aceștia propun un guvern compus din democrat-creș- 
tini, social democraț! șl liberali, însă, nu vor să-și asume 
riscurile participării la un asemenea guvern. Republicanii 
își oferă sprijinul lor parlamentar fără a face parte din e_ 
chipa ministerială. Formula jenează pe social-țlemocrați 
care, la ora cînd scriem acest articol, fși definitivează opți
unea. Nu-i exclus ca social-democrații să prefere o atitu
dine rezervată, de expectativă.

In atmosfera confuză de la Palatul Chigi se vorbește iarăși 
șl despre o posibilitate „monocoloră" — un guvern demo- 
erat-creștin care să supraviețuiască prin amabilitatea foști
lor parteneri. O asemenea formulă înseamnă un provizorat. 
Unii fruntași democrat-creștini ar înclina spre „monocolor‘< 
nu ca o soluție, ci ca o etapă tranzitorie către un alt gu
vern cu un alt premier. „Nu este greu de presupus —• scria 
„L'ESPRESSO" — că în actualul marasm care domină în 
cadrul democrației-oreștine, candidați! pentru Palatul Chigi 
sînt cel puțin cîțiva. Pentru aceștia, s-ar potrivi foarte bine 
un guvern plutitor, care să fie expus oricărei alunecări"...

Protagoniștii democrației-creștine mimează în continuare 
optimismul. Evoluția crizei poartă, însă, pecetea Imprevizi
bilului. Un lucru este cert: nu se poate asigura o guvernare 
stabilă, eficientă, dacă sînt ignorate forțele stîngii pe care 
Ie susțin masele populare (așa cum a dovedit-o clar* ultimul 
scrutin). Direcțiunea Partidului Comunist Italian a reafirmat 
„necesitatea de a se respinge în mod ferm tentativele de 
revenire la centrism, sub orie© formă". Comuniștii se pro
nunță pentru un guvern caracterizat de o netă opoziție față 
de dreapta, un guvern de orientare clară antifascistă, cu 
aplicarea riguroasă a legilor republicane, cu capacitatea de 
a stabili un raport pozitiv cu organizațiile oamenilor muncii.

Vara riscă să devină din nou fierbinte pentru sistemul mo
netar occidental, apreciază agenția FRANCE PRESSE, referin- 
du-s®, într-un comentariu, la actualele convulsii de pe piețele 
de devize vest-europene.

In timp ce aurul își reia „es
caladarea", lira sterlină se află 
„în prima linie a focului", cum 
se exprimă agenția FRANCE 
PRESSE. Marți, lira a ră
mas la prețul său minimal, cu 
alta cuvinte, cunsul său pe pie
țele de schimb înregistrează — 
în raport cu cea mai mare par
te a monedelor vest-europen® 
cota maximă (2,25 la eută) per
misă de acordurile monetare în
cheiate de cele zece țări vest- 
europene. Mai mult, acest nivel 
n-a fost menținut decât grație 
intervențiilor făcute de diverse 
Bănci Centrale, care au cumpă
rat milioane de lire sterline.

Pentru țările vest-europen®, 
«usținerea lirei sterline ee tra
duce prin intrări de devize de 
care s-ar lipsi cu ușurință, pen
tru că aceste noi'lichidități se 
adaugă celor care au'inundat, 
deja economiile lor.

In fața unei asemenea «itua- 
țli, Comisia Pieței comune a 
tras semnalul de alarmă, averti
zând diversele guverne ale 
C.E.E. că ea „riscă să devină 
foarte gravă", dacă autoritățile 
monetare nu vor utiliza în mod 
eficace toate mijloacele de. care 
dispun împotriva afluxurilor de 
capitaluri speculative.

în definitiv, conchidă 
FRANCE PRESSE. Uniunea 
monetară a Pieței comune, abia 
schițată, e amenințată, de fapt, 
de o nouă furtună — acum da
torată lirei sterline, și fără în
doială, în curând, din nou din 
cauza dolarului american, oare 
continuă să fie neoonvertibfL 
Rămîne de văzut dacă diverșii 
parteneri, actuali și viitori, vor 
reacționa „în mod dispersat" 
așa cum, au făcut-o ultima 
oară, sau vor forma, în fine, un 
adevărat front comun.

VIZITA 
NEOFICIALĂ

LA LONDRA
A TOVARĂȘULUI 
EMIL BODNARAȘ

Sesiunea
în cadrul sesiunii Consiliului 

de administrație al Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) ce își conti
nuă lucrările la Geneva, la 
punctul „rolul P.N.U.D. în pro
movarea dezvoltării industriale* 
a luat cuvîntul delegatul român 
Bogdan Baltazar. Subliniind im
portanța deosebită pe care o a- 
cordă România rolului Industriei 
în procesul general de dezvol
tare economică și socială a țări
lor în cura de dezvoltare, vor
bitorul a relevat rezultatele po
zitive obținute de P.N.U.D. pînă 
în prezent în acest domeniu și 
a formulat, totodată, o serie de 
recomandări și sugestii vlzînd 
creșterea continuă a activităților 
acestui organism în. sectorul dez
voltării industriale.

Reprezentantul român a sus
ținut sporirea fondurilor alocate 
de P.N.U.D. programului de ser-

P.N.U.D.
vicii industriale «pedale, men
ținerea Identității șl caracteris
ticilor proprii acestui program, 
menit să acorde o asistență ime
diată în rezolvarea problemelor 
practice ce le ridică diferitele 
sectoare industriale din țările în 
curs de dezvoltare.

Ca exemplu grăitor al posibili
tăților ce le oferă cooperarea in
ternațională în sprijinirea efor
turilor proprii ale țărilor în 
cure de dezvoltare, vorbitorul a 
evocat recentul acord dintre 
guvernul român șl O.N.U.D.T. 
pentru crearea. Ia București, a 
Biroului Centrului comun 
O.N.U.D.Î. — România în dome
niul industriilor chimice și pe
trochimice din țările în curs de 
dezvoltare, exprimînd speranța 
că atît P.N.U.D., cit și O.N.U.D.T. 
vor contribui activ, pe plan fi
nanciar și tehnio, Ia programul 
de activități al centrului.

LONDRA 21 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopea- 
nu, transmite: Miercuri du- 
pă-amiază a părăsit Capitala 
tovarășul Emil Bodnaraș, vi
cepreședinte al Consiliului da 
Stat, care urmează să efec
tueze o vizită neoficială în 
Marea Britani®. Ia plecare, 
pe aeroportul Otopeni, au 
fost prezenți tovarășii Ghecr- 
ghe Pană, Ilie Verdeț, Con
stantin Stătescu, secretarul 
CotasiMui de Stat, Vaslle 
Gliga, adjunct al mfarfstrului 
afacerilor externe. Au fost de 
față, do asemenea» membri «1 
ambasadei Marii Britanii la 
București.

împreună cu tovarășul E- 
mll Bodnaraș, care este în
soțit da Henri Coandă, mi
nistru, consilier la Consiliul 

țda Stat, a călătorit dr. Stan
ley G. Hooker, director teh
nic la firma Rolls Royoo 

■* (1971) LTD.
La sosirea pe aeroportul 

Heathrow din1 Londra, vice
președintei® Consiliului de 
Stat, Emil Bodnaraș, a fost 
întîmpinat de colonel Max
well, reprezentant al secreta- 
rolul de stat pentru afacerile 
extern® șl ale Commonweal- 
th-ului, de reprezentanți el 
Urmei „Rolls Royee*.
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TINERETUL LUMII
Dezertarea școlară"

EUGENIO OBBEA

IN POLONIA

In Republica Democratică 
Populară a Yemenului au în
ceput, la 20 iunie, festivită
țile prilejuite de împlinirea 
a cinci ani de la evacuarea 
forțelor militare britanice din 
localitatea Crater, de lîngă 
Aden, și a trei ani de la pre
luarea puterii — la 22 iunie 
1969 — de către aripa pro
gresistă a partidului de gu- 
vernămînț,^ Frontul Național. 
La festivități, care vor dura 
trei zile, și vor marca inau
gurarea unor importante pro
iecte de «dezvoltare economi
că, concomitent cu organi
zarea de parăzi militare, de 
manifestații artistice și spor
tive, participă numeroase de
legații din țările arabe și din 
unele țări socialiste. Din țana 
noastră participă o delegație 
militară condusă de general- 
coionel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului Forțelor Ar
mate.

liste Romănla și U.R.S.S. de co
laborare în domeniul pescuitu
lui maritim, încheiat la 28 iu
lie 1962.

înaintea deschiderii celei de-a 
11-a sesiuni a Comisiei mixte 
a avut loc o conferință jubi
liară consacrată celei de-a 10-a 
aniversări a colaborării în ca
drul Acordului din 28 iulie 
1962.
• PRESA MONGOLA publi

că rezultatele alegerilor în or
ganele locale ale puterii de stat 
din R. P. Mongolă. La alegeri au 
participat 99,99 la sută din tota
lul alegătorilor înscriși în listele 
electorale. Din participanții la 
alegeri, 99,99 la sută și-au dat 

blocului 
fără de

voturile candidaților 
comuniștilor și celor 
partid.
• ÎNTRUNIT, SUB 

DINȚIA PRIMULUI __ ,_.r
STRU, Gheorghios Papadopou
los, \ Consiliul de Miniștri al 
Greciei a aprobat Acordul in- 
terbalcanic în domeniul turis
mului, semnat anul' trecut la’ 
București. între Grecia, Bulga
ria, Iugoslavia, România și Tur
cia. ... .......

PREȘE- 
MINI-

R.P. POLONA î Imagine din Szczecin.

Președintele losip Broz Tito, 
aflat !n vizită oficială de prie
tenie în Polonia, a fost ieri oas
petele colectivului de muncitori 
de la Uzina de autoturisme 
„F.S.O.". Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej, președintele Tito a 
arătat că „relațiile dintre Po
lonia și Iugoslavia sînt foarte 
bune. Ele aînt caracterizate de 
stabilitate, multilateralitate, de 
tendințe spre un progres con
tinuu, lntemelndu-se pe egali
tate în drepturi, Înțelegere re
ciprocă și interese comune**.

ecara MercaUi (care numără ia 
grade.)

• POTRIVIT ULTIMULUI 
RECENSAMlNT al populației, 
India are în prezent 547 949 809 
locuitori. În decursul unui dece
niu, populația acestei țări 
crescut cu 24,88*la sută.

• „DIRECȚIILE CULTURII 
ROMANEȘTI CONTEMPORA
NE" a constituit tema expune
rii pe care directorul Bibliotecii 
Române din New York, Dan 
Grigorescu, a făcut-o în cadrul 
festivităților de încheiere a anu
lui de învățămînt la universita
tea din localitate. Au luat parte 
peste 200 de profesori și docto
ranzi. Citindu-se matele ecou pe 
care l-a avut „cunsul de civili
zație românească" ținut în acest

semestru 1a Universitatea Co
lumbia de prof. dr. docent Cons
tantin Giurescu, în cadrul dez
baterilor s-a propus ca Depar
tamentul de literaturi romanice 
și literatură comparată al Uni
versității new-yorkeze să elabo
reze, in colaborare cu conduce
rea Bibliotecii Române, un pro
gram de studiere în viitorii ani 
a culturii - românești de către 
studenții acestui lăcaș de învă
țământ.

Un grup d® ziar® Venezuelan® au efectuat recent o anchetă 
privind situația învățămîntului din această țară. Reiese, astfel, 
că în momentul de față în școlile publice și particulare din 
Venezuela învață 1 580 000 de copii. Alți 500 000 de copii de 
vîrstă școlară au rămas, însă, în afara școlii elementar». 
Aceasta înseamnă că la fiecare patru copii, unul nu are posi
bilitatea de a fi școlarizat. Problema preocupă în cel mai 
înalt grad atît diverse cercuri politice ctt și organizații sociale 
din Venezuela. Ea a format și obiectul unui amplu studiu 
efectuat de Comitetul directorial național al Federației pro
fesorilor.

Piedici de tot felul se ridică în 
calea copiilor dornici să învețe. 
Cele mai importante sînt lipsa 
unui număr suficient de școli și 
greutățile materiale ale unui foar
te mare număr de familii.

Conform datelor relevate de 
presa din Caracas, dificultățile 
învățământului încep încă de la sis
temul grădinițelor de copii desti
nate preșcolarilor. Cele existente 
in momentul de față oferă locuri 
numai pentru circa 30000 din 
cei 850000 de copii între 4 și 7 
ani. Greutățile continuă pe mai 
multe planuri fi în învățământul 
primar. Lipsa unui număr sufi
cient de școli publice a dus la 
apariția unei puzderii de școli 
particulare. Se asistă, însă, la ur
mătoarea situație: în timp ce 
școlile publice sînt supraaglome
rate, cele particulare au multe 
locuri disponibile. Ele nu pot fi 
ocupate însă, pentru simplul mo
tiv că părinții trebuie să plă
tească aici importante sume de 
bani sub formă de taxe și diver
se contribuții. Chiar pentru o fa
milie din clasa mijlocie care are 
doi sau trei copii de vîrstă șco
lară — semnalează presa vene- 
zueleană — taxele din școlile 
particulare sînt prohibitive in

majoritatea cazurilor. Cit despre 
copiii de muncitori sau lucrători 
agricoli, frecventarea școlilor / 
particulare este, practic, de do
meniul imposibilului.

Un aspect îngrijorător și nu 
cel mai puțin important îl cons
tituie ceea ce ziarele venezuele-

ridicat la circa 150000, ceea ce 
reprezintă cam zece la sută din 
cei înscriși. Dar, pe un întreg ci-< 
clu de învățămînt de șase ani, 
aceasta reprezintă circa 60 la 
sută, ceea ce înseamnă că la 
FIECARE ZECE COPII 1N< 
SCRIȘI IN CLASA 1NT1I, 
NUMAI PATRU ABSOLVĂ 
CLASA A ȘASEA. Această cifră 
se referă la procentul pe scară 
națională; rămîne de adăugat că 
în mediul rural procentul „de
zertării școlare" ests și mai 
mare.

„In țara noastră — atrăgea a-* 
tenția într-un- interviu fostul pre
ședinte al Federației profesorilor 
din Venezuela, Victor Manuel 
Grozico — m manifestă un defi*

e O ANCHETĂ PRIVIND SITUAȚIA 
TNVĂTÂMTNTULUI IN VENEZUELA 
• UNUL DIN PATRU COPII — ÎN 
AFARA ȘCOLII • CAUZA PRINCI« 

PALĂ1 ■: GREUTĂȚILE MATERIALE.

na 'denumesc ^dezertarea șco
lară". In prezent, circa 300 000 
de copii ajung anual la vîrstă 
școlară. Dar pe Ungă cei care 
nici nu trec măcar pragul școlii, 
foarte mulți abandonează pe par
curs învățătura. Potrivit datelor 
statistice, în anul școlar prece
dent 47000 de copii au „dezer
tat" chiar din clasa întîi, 
20 000 din clasa a doua, 31000 
din clasa a treia, 18000 din cla
sa a patra. Totalul copiilor care 
au părăsit în anul școlar prece
dent, pe diferite trepte, învăță- 
mîntul elementar de șase ani s-a

ett serios tn ee pricește eons^ 
trucțHle școlare ca și dotarea ca 
echipament didactio de bază. 
Trebuie lucrat rapid și metodia 
la înlăturarea acestui deficit.. 
Dar, paralel cu aceasta, trebuie 
create și suficiente noi locuri de 
muncă pentru tineri ca și pentru 
vîrstnici. Căci, pentru zeci de 
mii de familii există probleme 
ca șomajul, subalimentația și 
promiscuitatea locuințelor care 
le apar mai vitale decît educa
ția copiilor fi care, adesea, duc 
la dezertarea școlară"*

P. NICOARA

• rezultatele defini
tive ALE ALEGERILOR PRE
LIMINARE desfășurate marți în 
rîndui electoratului democrat 

. r. . . din statul New York, în vede-
Seismele de la Ancona rea desemnării, la Converfția J-MIVUIIU națională a Partidului democrat

scrutinul prezidențial din .no
iembrie a.c. au confirmat pre
viziunile observatorilor politici 
— cîștigătorul este, într-adevâr, 
senatorul George McGovern. 
Ceea ce a depășit însă așteptă
rile este faptul că el a obținut 
225 de mandate din cele 248 de
semnate cu acest prilej. r

• CUTREMURELE DE PA- de Ia 10 iulie, a candidatului în 
MINT au devenit un fapt coti
dian în orașul italian Ancona, . 
(provincia Marche), care - tră
iește de două săptămâni coșma
rul unor repetate mișcări seis
mice. După cele trei cutremure 
din noaptea de luni, marți seara 
în jurul orei 18,00, s-a înregis
trat un altul — de gradul 6 pe

Bilanțul, încâ provizoriu, al catastrofei feroviare de sîmbătă. 
din tunelul de la Vierzy, din Franța, se ridică acum la 103 
morii și 86 răniți. Echipele de salvare continuă lucrările de 
degajare. Un număr dc victime continuă să se afle sub dărî- 

mături. în fotografie: aspect de la locul catastrofei.

PERU VA RESTABILI 
URGENT RELAȚIILE 

DIPLOMATICE CU 
CUBA

Președintele Republicii 
Peru, Juan Velasco Alva
rado, a anunțat, marți, <-’ă 
guvernul țării sale va începe, 
în curând, convorbiri directe 
cu guvernul Cubei, în vede
rea restabilirii urgente a re
lațiilor diplomatice dintre 
cele două țări, informează a- 
genția ASSOCIATED PRESS.

In discursul rostit cu pri
lejul inaugurării, la Lima, a 
sediului „Pactului Andin“ — 
organism din care fac parte 
Peru, Chile, Bolivia, Colum
bia și Ecuador — Alvarado a 
precizat că viitoarele convor
biri cu Cuba corespund „po
liticii externe lucide și inde
pendente a țării sale“.

Atacuri israeliene asupra 
unor localități libaneze

TEL AVIV 21 (Agerpres). — 
Efective ale aviației, artileriei 
și trupelor terestre israeliene 
au lansat miercuri, Ia ora 10,30 
GMT, mai multe atacuri asupra 
zonelor libaneze situate la fron
tiera dintre Liban, Siria și Is
rael, a declarat un purtător de 
cuvînt al armatei israeliene, 
citat de agențiile REUTER, 
UNITED PRESS INTERNATIO
NAL și ASSOCIATED PRESS. 
Au fost bombardate — a afir
mat el — tabere ale organiza
țiilor palestiniene de rezisten
ță din regiunea Hasbaya și 
principalele căi rutiere. Trupe 
israeliene au capturat cinci ofi
țeri și doi polițiști libanezi.

BEIRUT 21 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al ar-

matei libaneze, citat de agen
țiile Reuter, Associated Press șl 
France Presse, a declarat că a- 
proximativ 20 de avioane apar
ținând Israelului au lansat 
miercuri mai multe atacuri asu
pra unor localități din sud-estul 
țării, în timp ce artileria israe- 
liană a bombardat tabere ale 
organizațiilor palestiniene de re
zistență. în localitatea Hasbaya, 
a menționat purtătorul de cu
vînt libanez, au fost înregistrate 
victime în rîndurile populației 
civile. Legăturile telefonice din
tre cartierul general al armatei 
libafieze și localitățile atacate 
au fost avariate în timpul bom
bardamentului aviației și arti-» 
leriei israeliene.
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