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Vizita președintelui 
Republicii Volta Superioară,
general Sangoule Lamizana

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

PREȘEDINTELE CONSILIULUILA

STAT, NICOLAE CEAUSESCUDE
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Dineu oficial oferit de
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noastre armate. 
Consiliului de 

Ceaușescu, îm- 
Ion Glieorgne

Reoublicti Volta 
ie'O^ul Sangoule 
-ut, luni H:urPâ-a-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, a 
oferit, luni, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Republi
cii Volta Superioară, general 
Sangoule Lamizana.

La dineu au participat 
Gheorghe Maurer, Manea __
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră-

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, luni și-a Început vi
zita oficială în țara noastră 
președintele Republicii Volta 
Superioară, generalul Sangoule 
Lamizana.

Vizita în România a președin
telui Voltei Superioare repre
zintă o vie și pregnantă mărtu
rie a bunelor relații statornici
te între cele două țări și po
poare, a dorinței lor de a pro
mova, în planuri superioare, a
ceste raporturi de prietenie și 
colaborare, în interesul reciproc, 
al cauzei înțelegerii și păcii în 
Linte.
^Mlilitînd consecvent în fron
tul forțelor antiimperialiste, a- 
eordînd c mare atenție dezvol
tării legăturilor sale cu tinerele 
state africane, sprijinind lupta 
lor dreaptă pentru consolidarea 
independenței politice și econo
mici împotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste. România a salutat cu 
profundă satisfacție apariția pe 
harta Africii noi a Republicii 
Volta Superioară, a stabilit cu 
ea relații bazate pe egalitate în 
drepturi, stimă și respect reci
proc.

Sub aceste iuspij favorabile, 
are loc dialogul la nivel înalt 
româno-voltez, eveniment de 
cea mai mare însemnătate, el 
urmînd să pună în valoare, să 
fructifice și să materializeze 
largile posibilități existente pen
tru extinderea și diversificarea 
raporturilor bilaterale. In i- 
celași timp, vizita șefului statu
lui Volta Superioară în Româ
nia exprimă năzuința și hotă- 
rîrea țărilor noastre de a con
tribui la edificarea unui climat 
de destindere și securitate, de 
rodnică cooperare, la instau
rarea între state a unor relații 
bazate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respect v 
lui independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc, singurele în măsură a 
garanta tuturor națiunilor con
diții de a se dezvolta nestin
gherite pe calea progresului și 
civilizației, a bunăstării lor 
teriile și spirituale.

Cu aceste sentimente de 
dă prietenie, <e solidaritate 
litantă, a întîmpinat opinia , 
blică din țara noastră pe șeful 
statului voltez.

Solemnitatea sosirii președin
telui Sangoule Lamizana a a- 
vJt ioc ia aeroportul Olopeni.

Aerogara este împodobita săr
bătorește. Aici, sint arborate 
G apeiele de stat aie României 
,?i vu/iei Superioare, care inca- 
ureazâ portretele președinților 
nicolae Ceaușescu m Singuuie 
j^anuzana. Pe mari pancarte sini 
înscrise urările : „bun venit in 
România Excelenței Sale pre
ședintele Repuoiicii Volta Su
perioara, general Sangoule La
mizana !’*. „Să se dezvolte si să 
se întărească prietenia dintre 
popoarele rtepubiicu Socialise 
România și Republicii Volta 
superioară i“

La ora 17,00, nava preziden
țiala își face apariția deasupra 
aeroportului, însoțita de avioa
ne ale forțelor

Președintele 
Stat, Nicolae 
preună cu _
tMaurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Drăga- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Alexandru Lăzi- 
reanu, ambasadorul României 
în Republica Volta Superioară, 
vin în întîmpinarea președinte
lui Sangoule Lamizana.

La coborîrea din avion, înal- 
ții oaspeți sînt salutați cu cor
dialitate. Cei doi șefi de stat 
își strâng cu căldură mina.

Conducătorul Republicii Vol
ta Superioară prezintă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
dr. Joseph Conombo, ministrul 
afacerilor externe, Tiemoko 
Marc Garango, ministrul finan
țelor și comerțului, Felix Tiem- 
taraboum, ministrul ------*-•»-»
și sportului, Gregoire 
putat în Adunarea

dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheor- 
ghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Janos Fizekis, Petre Lupu, 
Ștefan Voitec, Constantin Bă- 
bălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihăi Gere, Ion 
Ioniță, Ion Pățan, Constantin

„As dori ca in numele Consi
liului de Stat. al mea. 
a spus tovarășul NICOLAF 
CEAUȘESCU, să vă inminez cel 
mai înalt ordin al Republicii 
in semn de prietenie față de 
dumneavoastră, față de poporul

moko Marc Garan 
finan.țel r și com-

pe celelalte persoane 'ficiale 
care îl însoțesc In vizita sa Ir. 
România.

La rîndul său. președ. inteie 
Conciliului de Sța: prezintă 
președintelui Sangoule Lamiza
na personalitățile române veni
te în inumpinare, precum și pe 
membrii misiunii române atașa
te pe lîngâ înaltul oaspete.

Sint de față Pierr» Ilboudj, 
ambasadorul Republicii Volta 
Superioară la București, și 
membrii Ambasadei.

Ceremonialul sosirii continuă. 
O gardă militară prezintă ono
ruL Sint inlunate imnurile de 
stat ale celor doua țări, in timp 
ce se trag 21 de »i.ve de saluu

Cei doi președinți trec In re
vista garda de oaoare.

Lrmeaza prezentarea șefilor 
de misiuni diplomatice acredi
tați la București, precum și a 
persoanelor oficiale române so
site in Inumpinare — primarul 
general al Capitalei, mimțîru 
conducători ae insiiluți cen
trale, generali.

Ceremonia se încheie cu 
filarea gărzii de onoare.

Miile ie bucureșteni aflațj pa 
aeroport participă cu insuiieț:- 
re iu intilnirei dintre cei doi 
șefi de stat, aclami nd inaelung 
pentru prietenia rcmâlc-vnL 
teza.

In aplauzele celor prMenți, 
ui ții Nicolae Cea i-ee-u -i 

aanguuie Lamizana iau toc in
tr-o mașină deschisă, escortată 
de mcîccicliști, marepiindu-se 
spre reședința rezervată inaiți 
lor oaspeți.

De-a lungul traseului, locuito
rii ^pitalei, fac celor doi pre
ședinți o calai prunire. Ei iși 
exprimă simțămintele de stimă 
și prețuire fața de soiul po
porului voltez prieten, satisfac - 
ții deplina față de viziti gene
ralului sangoule Lamizana in 
țara noastră, convingerea că ti 
va marca o etapă superioară în 
evoluția relațiilor bilaterale. 
Am asistat, totodată, la o nouă 
și entuziastă manifestare de 
dragoste și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, in fruntea partidului și 
statului nostru, desfășoară o ac
tivitate neobosită în slujba edi
ficării unei lumi mai bune, mai 
drepte, o lume a păcii, secu
rității și colaborării

(Agerpres)

st însoțit 
nbo. mi
me, Tie- 
ministrul 
lui, Felix 

Tiemtaraboum, ministrul tine
retului ți sportului, și Pierre

Cu tractoare 
necasate — lucrări 

de peste zece 
milioane lei

Două treimi dintre trac
toarele și mașinile agricole 
a căror viață productivă a 
fost prelungită (valoarea lor 
totală însumînd aproape o 
sută de milioane de lei) sînt 
deservite, în județul Olt, de 
către mecanizatorii tineri. 
Iar realizarea unor indica
tori superiori în utilizarea 
lor constituie obiectivul nu
mărul unu în întrecerea so
cialistă ce îi cuprinde pe 
mecanizatorii județului Olt, 
în cinstea zilei de 23 August. 
In acest scop, în toate sec
țiile de mecanizare iu fost 
constituite colective de me
canizatori care îi sprijină pe 
tinerii tractoriști în punerea 
la punct a acestor tractoare 
și mașini agricole, în exploi-

(Continuare in vag. a lll-a)

PRESTIGIOS CENTRU
DE EIDTUIT. COMUNISTA

25 de ani de la înființarea Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării revoluționare 

și democratice din România

Acnum un sfert de veac, in 
vara anului 1948. a luat ființă 
Maxeu> de istorie a partidului 
cofcH^.ft. a mișcării revoluțio
nare St democratice din Româ
nia. Organizat ca urmare a ce
rințelor de formare a noii con- 
m a maselor largi de con- 
«tmewi ai socialismului. mu
zeul a desfășurat de-a lungul 
inLor o prodigioasă și susți
nută muncă științifică, afirmin- 
du^-®e za un impor-ant centru 
de «cutare comunistă in spiri- 
tu* i naltelor idealuri ale socia- 
l--wiUului fi comunismului, ale 
luptei pentru de^vd tarea mul
tilaterală a țârii.

D-Munind de o bogată colec
ție de documente, fotografii, 
obiecte originale. lucrări de 
artă, cărți și publicații rare, în 
cele 14 săli de expunere, mu
zeul oglindește lupta poporului 
român pentru eliberare națio
nală și socială, mișcările revo- 
iutic.nane din secolul trecut, 
nașterea și maturizarea mișcării 
muncitorești și socialiste, istoria 
Partidului Comunist Român, a 
curentelor democratice progre
siste din România. precum și 
lupta pentru edificarea socialia- 
nuiluî pe pămintul românesc, 
pentru înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Cele aproape zece mii de expo
nate înfățișează vizitatorului 
realitatea eroică a afirmării 
partidului comuniștilor in frun
tea maselo drept continuator 
firesc il bătăliilor seculare duse 
de poporul nostru pentru 
neitîrnaraa țării, formarea na- 
i.ur.i române și a statului ni- 
ti<<iil unitar, in vederea acce
lerării progresului social și a 
înaint-ării României pe drumul 
avUizniei. al propășirii mate
riale și spirituale.

După 25 de ani de la inaugu
rare. bilanțul activității de inal- 
tă ținută științifică desfășurată 
de cercetătorii muzeului înre
gistrează succese remarcabile 
atestate printre altele și de 
cele 7 milioane de vizitatori ve- 
niți din toate colțurile țării, 
zecile de mii de oaspeți de 
peste hotare, numărul impre
sionant de expoziții, simpo
zioane și alte manifestări cultu- 
ral-științifice organizate în ulti
mul pătrar de veac. Muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și 
virstnici au parcurs emoționați 
sălile muzeului luînd cunoș
tință de acest neprețuit tezaur 
de fapte și simțire românească 
ilust'rat in documentele originale 
expuse. Nenumărați șefi de 
state, conducători ai unor par
tide comuniste și muncitorești, 
ai unor mișcări progresiste și 
democratice, turiști, din peste o 
sută de țări de pe toate meri-
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• CUM LUCREAZĂ 
ACTIVISTUL U.T.C. 
LA SAT ?

— Alba: Cine își a
mintește de orga
nizațiile uitate ?

— Arad : A ajuta pe 
cineva nu înseam
nă a i te substitui

— Teleorman: Să știi 
să discerni ceea ce 
e mai important

CREȘTEREA CAPACITĂȚILOR 
PRODUCTIVE

Fabrica de P.A.L., din cadrul 
Combinatului de prelucrare a 
lemnului Brăila, este cea mai 
veche unitate de acest, gen din 
țară și a servit, la un moment 
dat drept model și etalon pen
tru fabricile construite ulterior. 
Cum e firesc, suratele mai tinere 
i-au depășit cu mult performan
țele. După 15 ani de funcționare 
continuei unitatea brăileană se 
află în perspectiva unor moder
nizări esențiale, prevăzute pentru 
1975, menite să o situeze la ni
velul tehnicii celorlalte fabrici 
din țară

— O bună -parte dintre utilaje 
vor fi înlocuite cu această ocazie, 
ne comunică inginerul E. Esrig, 
directorul, combinatului. Mai cu 
seamă acelea care pot determina 
o crețtere'jsemnată indicelui de 
calitate. Dor, aș vrea sa precizez, 
că pînă la data fixată pentru mo
dernizare - colectivul nostru s-a 
angajat șă contribuie cu forțe 
proprii la realizarea unor utilaje 
noi, la îmbunătățirea parametri
lor tehnici a celor existente.

dianele globului au avut aici 
prilejul de i privi imaginea vie 
a unei glorioase pagini din is
toria poporului nostru angajat 
in lupta de cucerire i libertății 
și dreptății, i independenței și 
demnității României.

Aniversarei celor 25 de . ini 
de activitate i fost marcată de 
adunarea festivă ce i ivut loc 
ieri in incinta maiestuosului 
pilit în stil brîncovenesc din 
șoseaua Kis-eleff cire găz-

Decorarea cu „Ordinul Muncii44 clasa I
a Muzeului de istorie a partidului comunist, 

a mișcării revoluționare și democratice din România
Prin .decret il Consiliului de Stit il Republicii Socialiste 

România, pentru contribuții adusă la cunoașterea trecutului 
istoric de luptă a Pirtidului Comunist Român, il mișcării re
voluționare și democratice din Românii și la educirei patrio
tică i miselor de oameni ii muncii, cu prilejul împlinirii i 25 
de ini de la înființare. Muzeului de istorie i partidului co
munist. a mișcării revoluționare și democratice din România 
i-i fest conferit, luni, „ORDINUL MUNCII" clisi I.

înilti distincție a fost înmînilă de tovarășul Miron Constin- 
tinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stit

La solemnitate iu participat tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stit, Ion Popescu-Puțuri, directorul 
Institutului de studii istorice și sociil-politice, militinți din ile
galitate ai mișcării comuniste si muncitorești, oameni de știință, 
muzeografi.

în numele Comitetului Central, al Consiliului de Stit Și il 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, tovarășul Miron Con- 
stertinescu a transmis calde felicitări colectivului muzeului, 
urirei de noi succese în nobili acțiune de educație social-po- 
litică a oamenilor muncii și de cercetare științifică a istoriei 
poporului nostru.

A răspuns Nicolie Cioroiu, directorul Muzeului de istorie a 
pirtidului comunist, i mișcării revoluționare și democratice 
din România, cire a mulțumit pentru distincții acordată.

(Agerpres)
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CARTIER
de CONSTANTIN STOICIU

vremea din urma, oameni de bine, fiindcă nu poite fiîn
vorba despre altceva, statornici locuitori ai unui București cu 
case vechi și solide, cu străzi umbrite de copaci venerabili, 
cu magazine li tot pasul, cu librarii, cu cinematografe și tea
tre, cu restaurante curite, cu trecători la locul lor, cu tot ceei 
ce înseamnă, ci să zic ași, temeinicia unui oraș așezat fru
mos și civilizat, iu scris emoționați și cîteoditâ critici despre 
noile cartiere ale Capitalei. Am scris și eu, tot în icest colț 
de pagină, mirîndu-mă atunci cu nesfîrșitâ candoare cum de 
s-a întîmplat că în imensul efort și mirea cheltuială de bani 
și de fantezie care s-a făcut, s-a uitit sau s-a neglijat, sau s-a 
considerat că nu contează prei mult sau. oricum, isti vi veni 
cu timpul, de Ii sine.dicâ noile cartiere iu sau nu persona
litate, dică au sau nu icea dimensiune culturilă, singura 
care le poate transforma repede, așa cum și trebuie, în- 
tr-un loc al fiecăruia și al tuturor. Ajung întîmplâtar în Dru
mul Taberei, în Berceni, în Pajura, în Giulești siu in Colenti- 
na. După trei ani, nu zic de ișteptire, după trei ani de ne* 
dumerire, deci, zilele trecute, am trăit în cartierul meu, Titan, 
din zona străzii Ozina o idîncă bucurie, descoperind la un colț 
de stradă o binilă, dir cît de folositoare, cutie poștală. în 
trei ini im înțeles fără prei complicate mofturi că aici, în Ti
tin, se construiește și s-a construit, și cînd se întîmolă iși 
ceva n-ii cum să scipi de noroi, de gălăgia basculantelor, 
de zdrăngănîtul tractoarelor cu remorci enorme, de țipătul de 
ilirmă al macaralelor turn. Se mai lucrează și acum, se mal 
idiugă undeva o plombă, se vopsesc niște blocuri ce-ir fi 
trebuit vopsite cu doi ini în urmă, se fic remedieri super
ficiale sau importante, se mai nivelează o bucită de pămînt 
și de ici-de-colo se mii ciră uneori molozul. Dar să admitem 
că din cine știe ce motive nu se poate face mai mult și mii 
bine. Cum rămîne însă cu cealaltă obligație și necesitite, pen
tru că, iată, e foarte simplu de văzut și constatat, cartierul arată

(Continuare in pag. a IV-a)
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O scurtă vizită in incinta uzi 
nei confirmă afirmația.

— Ultima realizare a colecti
vului care se ocupă de autouti- 
lări, ne spune mg. C-tin Roșu, 
uscătorul de așchii P.A.L., a in
trat în funcțiune in ianuarie și 
a atins parametrii proiectați încă 
din prima jumătate a trimestru
lui I al anului. Noul utilaj a 
contribuit la realizarea ți depă
șirea planului de P.A.L., pe pri
mul trimestru atîit cantitativ cit 
și calitativ. Uscătorul a fost con
ceput de un colectiv condus de 
ing. A. Andreescu și executat rn 
atelierul mecanic al combinatu
lui, de asemenea de un grup de 
tineri, dintre care amintesc pe 
C-tin Imre, D. Florescu, 1. Mun- 
teanu și Gh. Ștefan.

Colectivul însărcinat cu auto- 
utilările lucrează în prezent ta 
realizarea unei linii de tocare 
deșeuri, care va reduce anual 
consumul de material lemnos cu 
8 000 m.c. Alte puncte în a
genda de lucru a acestui colec
tiv : un transportor, un siloz ver

tical.
MONICA ZVIRJINSCHI

duiește muzeul. Adunarea i 
fost onorată de prezența i nu
meroși reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații 
de misă și obștești, oameni de 
știință și cultură, .................
partid și de stit, 
1anțL ai mișcării 
din țira noastră, conducători ii

activiști de 
vechi mili- 
muncitorești

TRAIAN GINJU

(Continuare în pag. a W-a)
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ALBA CINE
ÎSI AMINTEȘTE 

DE ORGANIZAȚIILE 
UITATE ?

— Cite organizații U.T.C. e- 
■Utl în comuna dumneavoastră?

Interlocutorul nostru, Teodor 
Comăntelu, secretarul comitetu
lui comunal Valea Lungă al 
U.T.C., »tfi in cumpănă. Nu pen
tru că nu ar putea să răspundă 
Imediat, ci pentru că i se pare 
prea simplă întrebarea și bă
nuiește că are unele subînțele
suri care îl scapă.

— Mă întrebați cite organizații 
există în comună ?, repetă el cu 
intenția de a elțtlga timp. Să le 
numărăm : 5 ale eleviloi, 3 ale 
cadrelor didactice, una a sala- 
j-iaților, deci, în total, 9.

Da. aceasta este cifra exactă, 
în fond, precizează Teodor 
Comăniciu, pentru secretarul 
U T.C, este o obligație elemen
tară să știe cîte organizații are 
1n subordine. Augustin Dan, in
structorul Comitetului județean 
Alba al U.T.C., se declară de 
acord Primul lucru pa care l-a 
făcut și el clnd « călcat pe a* 
ceste meleaguri, acum trei luni, 
a fost să afle cite organizații și 
cîți uteeiștî are comuna Valea 
Lungă. Numai după aceea a 
trecut propriu-zis la acțiune.

— Dar organizațiile U.T.C. de 
la secțiile S.M.A. șl fermele 
I.A.S. de cine aparțin? — în
trebăm.

Răspunsul a venit imediat :
— Acestea nu sînt ale noastre! 
Dacă secretarul comitetului

comunal er avea motive «1 cue- 
țină că organizațiile amintite nu 
sînt „ale lui", ele fiind subor
donate comitetelor U.T.C. de la 
S.M.A. si I.A.S. Blaj, instructo
rul județean, in schimb, nu are 
dreptul să glndeaacâ astfel. Or
ganizațiile U.T.C ale comunei 
li organizațiile U.T.C. subordo
nate comitetului comunal sînt 
două noțiuni distincte, care nu 
se confundă. Am apune chiar că 
tocmai aceste organizații „stră
ine", uitate, au nevoie de un 
ajutor mai substanțial din par
tea activistului ludețean. Reali
tățile aduc argumente elocvente 
în sprijinul afirmației noastre 
Organizația U.T.C. de !> secția 
Valea Lungă ■ S.M.A. Blaj 
este spre exemplu, ea și ine
xistență. Adunări generale nu 
«-au mai ținut de la alegeri 
Tinerii nici nu știu cine le este 
secretar. Unii susțin ă secre
tarul lor este... organizato
rul grupei sindicale, alții, dim
potrivă, afirmă că el se află 
la sediul S.M.A., la Blaj. Așa 
incit organizația U.T.C. a me
canizatorilor din Valea Lungă 
trăiește doar prin «tr în ger ea 
cotizațiilor.

— Am dori, n! s-a adresat 
tractoristul Solomon Borcea, să 
se tină o adunare ln care să 
ne spunem păsurile și greută
țile. Altcineva nu ne ascultă. De 
multă vreme cerem să m orga-

mxaee o excursie în împreju
rimi, dar dorința nu ne este 
luată în seamă. In anii trecuți 
■e mai organizau serbări la în
cheierea campaniilor, dar ini
țiativa care era pe cale ta de
vină o tradiție a fost abando
nată.

Tractoristul Emanoll Cordea 
povestește că lucrează la secția 
din Valea Lungă da citeva Punt 
Dar Încă nu ]-a întrebat nimeni 
dacă est* sau nu uteefat. Stă cu 
carnetul In buzunar, asteptînd 
să fie luat în evidența organiza
ției, să-și plătească cotizația. 
Dacă organizația U.T.C. ar fi 
fost mal activă și întreprinză
toare. poate ci Emanoil Cordea 
ar fl cerut el însuși să fie în
cadrat în ea, dar con sta tind că 
de fapt ea nu prea există, nu 
s-a ostenit să facă acest lucru.

O situație similară am întll- 
nit și în comuna Crădunelu de 
Jo*. Și acolo mecanizatorul Ște
fan Sas ne-a mărturisit că nu 
s-au mai ținut adunări genera
le de la alegeri, că practic or
ganizația pe secție este ca șl 
inexistentă. Cotizația o stringe 
nu casierul, cum ar fi de aștep
tat, cl șeful secției care o reține 
direct din salariu. L-am între
bat dacă a stat de vorbă «au a 
văzut în acest an vreun activist 
al comitetului județean. Ștefan 
Sas a zîmblt cu subînțelesuri ; 
nici măcar secretarul comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere nu 
i-a vizitat 1

Pentru a caste lipsuri nu este, 
desigur, răspunzător numai Au
gustin Dan, căruia l-a fost în
credințată comuna doar de trei 
luni, ci. In primul rind, acti
vistul dinaintea lui, care l-a 
lăsat o moștenire grea. Dar dacă 
peate cîteva luni ar veni un alt 
activist |i ar găsi exact aceeași 
situație, atunci vina ar cădea In 
întregime asupra Iul. Greșeala 
făcută de alții nu trebuie deci 
ta sa mal repete. Instructorul 
județean este, firesc, răspunză
tor de activitatea tuturor orga
nizațiilor U.T.C. din comuni. 
Dacă comitetul comunal U.T.C. 
Ie neglijează. Iar comitetul 
U.T.C. al S.M.A. le neglijează, 
el nu are dreptul t-o facă. De 
aceea ne-am șl hotă rit ca, in 
Următoarele zile, ta facem noi 
ceea ce n-au făcut alții...

AL. BALGRADEAN

ARAD A ajuta

pe cineva

nu înseamnă 

a 7 te substitui

l TELEORMAN Să știi
să discerni

De Ia județ, odată venit în 
sector, tînărul activist deschide 
carnetul de însemnări !n care 
și-a notat toate problemele de 
rezolvat in 20 de zile de teren. 
Așezate ln ordine, pe domenii. 
Împărțite Intre „sarcini curente" 
șl altele care, prin evoluția lor. 
trebuie să circumscrie perime
trul unui conținut definitoriu 
pentru viața organizați*! U.T.C., 
după dteva zile constată ta în 
loc să avanseze lntr-o lucrare 
aflată deja în mișcare, tre
buie s-o la de la Început 
Descoperă, așadar, că proble
me raportate de predecesorul 
său în sector, ca fiind rezol
vate, n-au rămas eonsemr.ate 
nfei măcar «ub o formă oerita, 
care să autentifice oarecare 
preocupări pentru che«t ine

Transcriem cîteva dintre sar
cinile pe oare acti tastai Ajrel 
Buda le are de resohrat în a- 
eeastă lună în oectoru! alcătuit 
din două comune ' Boesta ti 
BeMu. Fundamentali e mefci’i- 
zarea tuturor forțelor per.t-U 
bunul mers al rnuarr îs agri
cultură. Sarcini «pacifice i înfi
ințarea cercurilor pentru mal 
buna cunoaștere a mrsSo» a- 
gricole de către tinerii mecani
zatori, demararea faze- ne aecr.i 
H brigăzi a Olimpiadei mecj-.l- 
za tori lor. aetlimi’ie de mnderr.i- 
xarc a lucrăritor în xocteri-.ie 
tac. Multa dintre fcd so- 
cptinu noastră E tiarei **a 
de jrcbla— •z.ri-m n»d

ceea ce e
mai important

2ml zice Dumitru Petcu după 
trei zile:

— Cu 2 000 lei, cit cred că 
ca intra acum tn cont dintr-o 
singură comună, sper sd-î depă
șesc pe toți activiștii. Știți cum 
ie rica la noi ? „Fierul vechi 
este aurul U.T.C—ului". Nu e 
fier, sînt plante medicinale și 
ați căzut cU am strîns.

TI priveam și observam cit de 
satisfăcut era cind rememora ; 
„La școala din satul Trivale 
pod plin cu mușețel, la fel la 
școala din Brătășani, la Schela 
este ceva mai puțin, dar nu-i ni
mic, Adlr de la Brătățani a s<riaj 
fi 3 saci cu pătlagină. Bun bă
iat, Adir ăsta, de aia e și secre
tar pe comună**.

Ați văzut, mi se adresea
ză din nou, că nu degeaba am 
rtat astea 3 zile prin școli P Fac 
fi ți singuri dar cind ești tu a- 
colo treaba merge și mai bine.

Am recunoscut că intr-adevăr 
treaba cu plantele medicinale 
mersese bine dar l-am întrebat fi 
In această a treia zi, cum îl mai 
întrebasem și mai înainta, dacă 
n« greșește oprindu-se numai 
la școli și numai la munca pa

triotică din școli fi wtf-a taaptmi 
că singurele treburi bune in 
școii le poți face. în celeiahe or
ganizații, zicea el, foarte șm 
poți lucra cu tinerii. „Și apoi, 
explica el, am observat ci la ju
deț un actioist este epreaat in 
primul rind după bonul incase* 
de comitet de la muncă patrio
tică. Or, pentru munca patriotici 
finanțată pe cine poți conta moi 
ușor și mai sigur daci nu pe co
piii din școli r Și procedate H 
consecință. In trei zile nu a fi- 
cut aproape nimic altceva decit 
să iasă dintr-o școală n ai m* 
trș infr-alta cu un nngur gtnd ■ 
„plante medicinale, haideți ia 
plante medicinale, unde le-ari 
pus ?, haideți să le văd in pod, 
vedeți că pe marginea șoselei 
care merge la Schela rini și fiori 
de mac, in partea aia arta osurt 
mujefeF ; interesindu-se intr-un* 
de cantitatea strinsâ, uneori ri- 
dietnd chiar el wd în podul șco
lii și din nou int rebind : ctt ? 
Bineînțeles nu impotrwe acțsum- 
lor de muncă patriotică vor si 
se ridice rind urile acestea. Tre- 
buig, desigur, să li se aeorde to^ 
tă atenția și lor, mei ales atunci

Nu K» Ol a-ar a-ea
nevoia da a cu nartâd-
tmrea dBarrifor la rirere-
ta’jl «an e altă ?ută cu tinerii 
trtsona tn 104—tt». ori tfta

□AL-îj «ceețe* întrebări. a?mr*m 
moaen-rj; d^d !•:«

rforeirxle de ee mti tiaeri art- 
vfati c. S3 soma: cel
tir.eru «fot ceai in stmeia «ă 
ia tr:_i de la easăt încărcarea 
ager.de* de lucru a 
eu probleme e»ente ne fam să 
băr.uim att*xaraa tadtă de 
către comitrt^ indeUaa ■ id*
exts'.entrî tmri mur.r: de coo- 
țir.Jt le atvelul corn• tetelor eo- 
m-r-a’e. Ir orgar-JretlSe U T CL, 
adică exact to r^-. elr1 prin ca-e. 
de fapt, se n port rază întreaga 
vi iță de ortnrrirație Prelung'- 
rea uneț asemenea aeeeotinst 
ex elude efirimța reaj a pro
ne-.tei acdristuăsl ta sector.

l

T? cerem secretarei U.T.C. de 
la C A.P Beata. Ma-me-
san si ne prezinte gt rwMto do- 
eume-teto Dopa ti
ma’ sîust dtr. paiftete. sînt deo- 
cEHe si trase toato □«;'« «1 aer- 
tareie mobăliartLui dm biraa. 
dezarmată bc soane că no le 
aTJ. fa eu le avea Kiel

măcar darea de seamă, procesul 
verbal |i programul de activi
tate, acte Întocmite cu prilejul 
adunării de alegeri din toamna 
anului trecut Așa stînd lucru
rile, activistul e nevoit să 
ia din nou, de Ia capăt 
un lucru care trebuia să 
înceapă In urmă cu 6 luni 
ți care, nici el, n-ar fi tre
buit tă-1 mal preocupe pe acti
vist. Un exemplu aproape simi
lar nl-1 oferă realitatea întil- 
nltl |a C.A.P. Răpsig. Secretarul 
organizației U.T.C., Ion Tătaru, 
are cel puțin hlrtllle puse în 
bună regulă și a incaaat plnă la 
zi cotizațiile. în schimb, cînd e 
să ne vorbească despre felul în 
e*rs au Înfăptuit acțiunile pro
gramului de activitate, întregul 
dialog se întunecă de justificări. 
„Ori ci te acțiuni am încerca să 
Ie oferim tinerilor, el refuză tA

Naivitatea explicației a 
fost atit de ridicolă, Jncît inter
locutorul a exclus posibilitatea 

’-mei alte întrebări i pe ce se 
bazează o atare apreciere ? Sim
plu spus i se presupune. Ața se 

că s-a ajuns la scăderea 
numărului de uteclști în evi
dența organizației — doar 9 — 
deși același Interlocutor ne spu
ne eă în «at trăiesc cel puțin 
100 de tineri. E adevărat o parte 
dintre H lucrează în alte pârțt 

aesra vin acasă. Dar pen
tru că organizația din C.A.P. sa 
confundi cu cea pe «at nu toc- 
*al ea ar trebui să fie prtocl- 
oa:-; i—MWr <1 vieții de or- 
farizar*7 Cu atit mai mult cu 
cri. stupet efrd la cămin se or
gan brează baluri șl hore, tinerii 
afe.t preset**! tn număr foarte 
rig-* St astfel. încă o dată actl- 
v*stu1 m substituie secretarului 
UTC. ocupfndu-se de treburi, 
ore tad primul rfnd. jn Mr- 
«®a arv>^e:oc aleoe. Și dacă a- 

ta n’J ne Îngăduie să 
• fiind impusă de re-
al rrrt Îngădui «ă adre-
fÎ— c-tsns județean U.T.C.
Soteâarea - Cjm au foit apre
ciate privind activi
tatea 5aafi<^atl sectar de 
-ătre or—Haj F.prian 
Cl-a Vtore? ? Dacă s-a j m j ț j- 
m t doar «« raportarea unor 
prietin, dresarea de eotixațti și. 
p?ale c - : perttripare sau două 
Ia competiții • zccr- re de ma
să. a esmfs’a prartiri dă. <Mn 
r^e se vede, rezolute ractrari:. 
în toc ta arti"ktuj «ă cultive 
sririTj’ de inițiativă a] birouri- 
efir compete for U.T.C, să des- 
făsoere q muncă metodică de 
’“sîmz.r? ri. in eel mal bun caz. 
Lmpune mitiativa ai. in col mai 
rix nici nu participă efectiv la 
riâ-trrialtzarea el Supunem «pre 
reflecție aresta constatări. în- 
traeft e asemenea situație tinde 
să devmă perpetuă, ameninț!nd 
să-1 asimfies» șl pe ti nărui ac- 
tiriat Boda Aurel

ION DANCEA

Omagiu poeziei 
eminesciene 

și poeziei 
patriotice

Orice tradiție, șl oridt de 
bogată li este existența, trebuie 
să aibă, firesc, un început ; un 
moment care a însemnat piatra 
de temelie și din rădăcina că
reia s-au desfășurat apoi în timp 
ramurile unuia și aceluiași 
trunchi. Un asemenea moment 
s-a consumat sîmbătă și dumi
nică la Botoșani, care a găzduit 
cu ospitalitate desfășurarea u- 
nul festival concura intitulat, 
simplu și sugestiv : „Eminescia
na". ,,Eminesciana ’73“, au (inut 
să precizeze organizatorii deoa
rece manifestarea ambiționează 
să devină tradiție șl, mai mult 
decît atît, promite de la bun în
ceput că va deveni cu adevărat. 
Organizatorul principal, Comite
tul județean Botoșani al U.T.C., 
căruia I s-a adăugat și redacția 
ziarului nostru în calitate de co
laborator. se angajează astfel pe 
un drum lung care se anunță 
însă de pe acum promițător 
prin rezultatele sale. Ideea cen
trală care a stat la baza Întregii 
acțiuni a fost aceea de a nu li
mita eforturile la un simplu 
concurs, ci de a depăși dimensi
unile strict trasate ale unei com
petiții prin semnificațiile mult 
mai largi ale acțiunii cu un 
profund mesaj politic. însuși ti
tlul ei previne de fapt asupra 
intențiilor, «anunțind că concur
sul este și un festiva] și a fost, 
intr-adevăr, un reușit festival, 
un recita] de poezie de Incontes
tabilă ținută artistică. Dar, a 
fost, aș zice, chiar ceva mal mult 
decit atit : a fost, în același 
timp, un omagiu adus poeziei lui 
Emineacu, gest ce nu poate a- 
vea un decor mal potrivit decit 
meleagurile natale ale marelui 
poet, precum și poeziei patrio
tice contemporane ; un omagiu 
pe care l-a rostit, peste ani, a- 
propifnd încă o dată trecutul de 
prezent, tinăra generație de azi 
a țării, pentru că Încă un amă
nunt ie cere subliniat: Iim’ta 
de virstă prevăzută intre con
dițiile de participare se con
fundă cu cea a viratei uteciste.

Ceea ce a asigurat un înalt 
nivel calitativ manifestării a 
fost, fără Îndoială, niveluj de 
pregătire și de prezentare a par- 
ticlpanților înșiși. Cele zece ju
dețe care și-au trimis reprezen
tanții la festival au făcut-o, așa 
cum era șl firesc, după o matură 
chibzuință așa incit pe scena 
festivalului s-au perindat, «ră 
doar șl poate, cei mai buni ti
neri interpreți și recitatori de 
poezie din Județele respectiv*». 
Așa m face că juriul a avut de 
selectat dintr-un mare număr de 
concurenți care, aproape toți, 
erau posesori al unor distincții 
clștigate ln alte competiții in
terj udețene «au naționale, pre
zentând un palmares de premii 
și titluri ce devenea aproape in
credibil dacă 11 raportai la vîrsta 
lor. Pentru a face totugi depar
tajarea necesară intre niște va
lori sensibil egale, a fost nevoie 
de o exigență folosită la maxi
mum. de o apreciere care să 
meargă p!nă la cel mai mic a- 
mănunt Iată distincțiile oferitei

Premiu] I șl trofeul „Edi
ția lui Mihai Eminescu" : Ma
riana Chehn. învățătoare în co
muna Trusești, Județul Boto
șani.

PREMIUL II șl trofeul „Casa 
memorial! Mihai Eminescu" i 
Doina Ene, elevă la Liceul „Mi- 
hal Emine*cu“ din Botoșani.

PREMIUL III și trofeu] „Lira 
ii Pana" : loaa SoaitS. elev al 
Grupjjui «eoLar comercial Arad.

Premiul ..SCtNTEII TINERE
TULUI" ' Liliana Curcă, elevă 
]a Liceul din Ștefănești. județul 
Botoșani.

Mențiunile au fost împărțita 
Intre Corina Haciung, profesoa
ră în comuna Gorleștl, județul 
Neamț, Elena Armașu elevă la 
Li?eul nr. 1 din Dorohoi. jude
țul Botoșani ți Dora Pascu, elevă 
la Liceul din Tășnad, județul 
Sa tu Mare.

Odată cu acest act, concurau! 
s-a încheiat Festivalul a conti
nuat Insă. In aceeași seară, Lau- 
reații au prezentat un recital 
de poezie la Ipotești, chiar in 
cerdacul șl pe treptele caaei- 
muzeu a poetului. Iar a doua zi, 
aceiași laureațj au fost oaspeții 
tinerilor din două Întreprinderi 
ale orașului. Adevăratele sem
nificații ale acestei frumoase 
manifestări se dezvăluie, poate, 
abta acum, datorită elementu
lui de continuitate pe care vor 
să șj le adauge încă de la în
ceput

D. MATALA
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Ofensiva 
sterpilor

strada Pravăț,Pe 
la Blocul Z6 
Drumul Taberei, lo
cuiește un oarecare 
Boariu, șofer mi se 
pare la o autobază 
din Bucureștii Noi 
pe care copiii îl 
numesc „maimuțoi 
ochelarist". Sigur, 
nu este prea fru
mos din partea • u- 
nor copii să pore
clească astfel, sau 
altfel, un om la 
cincizeci de ani, 
chiar dacă n-o fi 
el prea frumos 
și li s-o fi pă
țind „un urii $i-un 
rău", cum mi 
pling cînd ies și eu 
cu fetițele mele pe 
afară. „De ce 
spuneți «oi așa ?" îi 
întreb. „Fiindcă ne 
bate, nene„Și 
ne înjură..., de ma
me..., de dumne
zei..., de cristoși...", 
„Ne blesteamă să 
ne vadă morți...".

L-am cunoscut și 
eu pe oarecarele 
Boariu. Nu știu 
cîte clase are, dar 
copiii au sesizat un 
lucru exact: limba
jul pe care-l folo
sește este din cate
goria bădărăniilor 
ordinare.

Cu ce ocazie in- 
tră ochelaristul Bo
ariu în conflict cu 
copiii? Problema es
te mai largă: este 
problema spațiilor 
de joacă pentru cei 
miei — spații care 
«int așa precum le 
știm (problemă în 
domeniul căreia se 
stă mult mai rău tn 
alte țări, chiar foar
te dezvoltate).

ln mijlocul unei 
„cetăți" de blocuri 
cu 4, 8 și 10 etaje 
a rămas un petec 
de pămînt. Dacă le 
aduni, apartamen
tele care năzuiesc 
la acest spațiu se 
ridică la dteva su
te. Aproape în fie
care apartament lo
cuiesc 1, 2,3 și chiar 
mal muiți copii 
mici, sau de virstă 
școlară. Să înmul
țim și să estimăm 
cifra. Cel puțin a- 
ceasta este situația 
în colțul de care 
vorbesc (deși, dacă 
mă gîndesc bine, 
lucrurile stau cam 
așa, deocamdată, 
peste tot în cartie
rele noi).

Ce si facă, deci,

se

ii

copiii ? La școală, 
știm cum pot ei sd 
se miște. In apar
tament ? — o mică 
joacă alarmează blo
cul I Ies, deci, afa
ră. E de la sine în
țeles că petecul ră
mas liber devine 
prin forja lucrurilor 
terenul lor, proprie
tatea lor. Măcar în 
situația actuală, 
cind încă nu există 
altă soluție.

Dar, stop I Lu
crurile ar fi simple 
și la mintea orică
rui om cu cap, dacă 
ar fi judecate de 
către toți așa, adi
că de către niște 
oameni care știu că 
nu se poate crește 
o generație nouă în 
poziție de drepți. 
Că nu poți spune 
unui copil să stea 
ți la trei ani și la 
șase și la zece ani, 
să meargă numai pe 
o potecă de trotuar, 
ți să se Joace nu
mai pe o grămă
joară de nisip, in- 
halind praful și 
murdărindu-se din 
cap pină în picioa
re. Dar la cîteva 
zeci, sau chiar sute 
de copiii ? Nu este 
firesc să caute ei 
petecul de iarbă 
care, totuși, a mai 
fost lăsat ?

Iată, insă că ln 
blocurile cu prici
na — ca mai peste 
toi — între famili
ile eu copii s-au 
implantat șl unele 
care au uitat că au 
avut cîndva odrasle 
mici, sau chiar fa
milii sterpe, și la 
propriu, dar care 
se dovedesc sterpe 
și la inimă cînd es
te vorba de cei 
mici. O febră de 
mari gospodari, de 
iubitori de buchețe
le udate pe fereas
tră cu cite-un 
furtunaș, îi cuprin
de pe acești cetă
țeni care, bineînțe
les intră în conflict 
cu cei aflați la 
vîrsta fragedă. Sint, 
desigur, ți familii 
fără copii care-i în
vață pe cei mici cu 
blîndețe să respecte 
florile, pomii, puși 
acolo ți poate și 
unde e locul lor. E 
bine ața. Dar ce te 
faci cu sterpul care 
unui puțti de cinci 
ani (prins călcînd 
cu piciorușul lui o

plantă sădită parcă 
înadins in calea lui) 
ii strigă „dobitocu- 
le !**, și-l înjură ca 
la ușa cortului ? 
Cine se află la un 
grad mai mare de 
subcivilizație ? Cel 
de 5, sau cel de 50?

Ofensiva sterpi
lor contra „invada
torilor" mici, căută
tori de verdeață, nu 
se oprește însă aici. 
Sterpii au făcut 
rost de țăruși și 
sîrmă și, declarin- 
du-și un fel ciudat, 
neautorizat de a se 
considera ei „pro
prietari', au pornit 
să-și îngrădească 
fiecare „bucata" 
lui. In numele 
„dragostei" de spa
ții verzi... S-au în
armat și cu reteveie 
și sint gata M-i 
pocnească pe cei ce 
le-ar trece grani
țele. Unii, cu lim
bajul dezvoltat pînă 
la nivelul la care a 
ajuns oarecarele 
Boariu, dau, în nu
mele aceluiași spi
rit zis gospodăresc, 
fi spectacole de bă
dărănii...

Problema este, 
deci, a spațiului, a 
puținului spațiu ca
re se află Infrg 
blocuri: cine are 
dreptul la el ? Ster
pii — fie ei sterpt 
de-adevăratelea sau 
numai __t__ r
ie ? Sau copiii ? E 
justificat să 
dăm mat 
ție unui „rond", ori
dt de decorativ ar 
fi el, decît creșterii 
unor copii care, to
tuși, au nevoie de 
cifiua metri pătrați 
de mișcare ?

Noi ne-um mai 
spus odată părerea 
ln aceastd problemă 
(un caz din cartie
rul Titan, unde, 
plnă la urmă, cetă
țenii au hotărit eă 
este preferabil eă se 
semene iarbă intre 
blocuri fi sd-i lase 
pe copii să se joa
ce). Dar, se vede, 
lectura nu a ajuns 
încă să fie un obi
cei al tuturor.

Poate ajută con
siliul popular să fie 
stagnată 
„ofensivă' 
împotriva generați
ilor celor mai fra
gede ?

EUGEN 
FLORES CU

suflete?-

acor-
mare aten-

această 
întoarsă

s

z
$

Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare. 
Foto ; STEFAN WEISS
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In căutarea 
atacantului central...

Mai 1968... Pregătiri pentru amicalul cu Olanda. Chemăm 
Echipa Al eman la Aachen, ca .sparring partner", pe stadionul 
„23 August". Aliniem formația 1 Coman, Ivăncescu, Barbu, Uăl- 
măgeanu. Deleanu — Gherghell, Dinu — Pî-rc&lab, Dobrln, Oble- 
menco, Sasu. Pe parcurs, vor mal intra Dumitrlu II și Grozea. 
Ctștigăm confortabil cu 4—0, jucînd ^-%ai mult la o poartă. Vest-

get aiaa il a-oa refras de la tareput ta taroaul for fi us<ura 
bcaatră □reocupare ■ fo«t cum să aa strecură3 prir.tre «L 
GherghaL «: Dinu au a-țtonat foarte ofonoiv. dor nu aspectul 
aresta tnâ iiiaif. As fi vrut să conotrufcn mal bine, trai ra
tional. taxele Or. tot re am văzu; pe gazon a fost haotic, o 
năvală furib^ftdl «ere pxria iul Knops D-torta a ret» ur. 
□enaltv tn 7J Oblerrenco. șut rioăoet dar mișcare
greoaie ît» ter-r A Părerea n-s avut de Iueru_. Ps banca re- 
tervek* ril mai «tot - Da—: Moca na. Rail o. Adam «I WxA- 
Sorin Avram ere Păcat ’ Pnnoaoe a formă bonă ta
ultiM vrvcM. CapW Drevta — Oblemenco. ncsincrocizat

„ Drept «ă ^3sa. ara l-aș nvj fi chemat pa OblemencD la 
verif care rj ATrinarrv El evoluase satisffccito- ta turneul <k_“ 
Brazilia, tar cfad n a;uns ia B iruresti, l-am «pus t

— S-ar pvtaa ta ne mal vedem ta kOL Dar te-as ruga w
lucru. Acum, ciad ta-a tom ta Craiova, nu ta apoea să orgtafzeri 
corJerint- de presă ta „Minerva" cs «aporierti. ca M *0 ex
plici treburile din Brazilia As:eme-ta serins pe treabă Ea îi 
cunosc pe creinvant Na te vor lău ta seapl Sră *,teatatie - 
Și tu n-ai nevoie de . tratații" Ar-’m a or» ta Trebuie
ta muncești cj un rob ia galeră dacă vrei ta te menții în 
iOL

_D,r '» prîmul dt c,m?ion«t p, car, 1-wn urmirit Obl»- 
mmeo mi-. dov«dit c* «laturfl, male U fnlramri pe-o
ureche ?i-l iesber* pe alta, gra et noacut acum dr»p: ..aenator 
d. drepr la .Miner»,', aproape •«■-* de «er*_ tar consecințele 
ie vedeau în teren

Cînd am anunțat lotul cu A Hem anta firi Oblemenco (care 
marca mereu tn îoearile de campionat), rtariștii mi-au sărit în 
cap cerindj-mi ta-1 folosesc la trial" Mi-atn călcat, deci pe 
inimă și 1-am chemat Dar cu AHemanta Aaehen. Neta Oble- 
mencc a evoluat atit de vhn Incit nubticul a încep».t să «tnge ta-I 
scot din teren. Dar de data a«;ta îmi oasreem vată în urechi. L-am 
lăsat De Oblemenco să joace plnă la sflrșlt

— Ce fad ’ Nu-1 scoți ’ m-a Întrebat Ion $ielovan, cars stă
tea ling* mine, pe bancă - r

— Nu 1 Publicul l-a vrut, el să-1 suporta plnă la sflrșlt ' 
_ Am rămas In rele din urmi credincios Părerii mele că

Oblemenco era foarte util Ia echtpa sa — unda dădea gol mai 
la fiecare partidă — dar nu se poate Integra tn mecanismul

mult mai difidl și complex al naționalei 1
Mi-a părut rău. drept ta vă spun, cl am ajuna la această 

constatare, mai ales după re-mi doream de atita vreme un 
oltear. dir. orașul meu natal tn națională. Dar acesta era tris
tul adevăr Oblemenco rămtne un „bun“ exclusiv al Cetății 
Banilor. Nu reușea să spargă ..zidul sonic"...

(Mal tirzfu, peste vreo doi ani, am auzit că Oblemenco deve
nise un sportiv model — se căsătorise Intre timp — și că 
renunțase ia toate vechile lu: ..slăbiciuni". Dar acum era prea 
tirtiu- Găsisem formula pentru atac... Oblemenco pierduse, 
deci, trenul. Păcat *).

5 iunie IM. înfruntăm Olanda la București... „Operațiunea 
Dinu" este continuată cu propulsarea lui Dumitrache In echipa 
națională.

Aflasem de existența „copilului teribil" Inel din 19W cind 
activam ca antrenor la Dinamo. ÎI urmărisem pe riorică de 
clteva ori și. bineînțeles, nu rimîneam indiferent la calitățile 
natfre certe ale acestui „rotb" gata să zburde în arena cen
trală a fotbalului. Am luat, de altfel, imediat hotărlrea ta-1 
chem de două ori pe taptămînă ta antrenamentele echipei de 
seceri Dfnamo. tocmai pentru a-1 da posibilitatea să se acli
matizase treptat, treptat cu ..temperatura" respectivă. Cind am 
trecut la naționali l-am notat ln carnetul meu de „probabil** 
ți pe Dumitrache 1 Dar ml se părea, deocamdată, prea ..crud" 
pentru bătălii mai grele I De aceea, chibzuiam să-1 mai las puțin 
ta se dospească tn cîteva confruntări de campionat ți abia după 
asta ta-1 tac loc ta națională Intr-un fotoliu pe care și apli
casem In glndul meu eticheta i „rezervat pentru Dumitrache".

Dar presa a dezlănțuit o adevărată campanie pentru propul
sarea lui urgentă : 1a această opinie s-au raliat multi din 
Btrcu! federal, asa ta în cele din urmi m-am trezit In minori
tate. Am rezistai o vreme, căd nu-mi place să ml se forțeze 
mina, dar într-o bună zl „Ciogll-bad" m-a chestionat pe neaș
teptate ru un ton puțin contrariat :

— tn fond de ce te opui la introducerea lui Dumitrache în 
lotul național ?

— Nu mă opun, CloglL Socot Insă ta nu e încă momentul...
— Cum adică ?
— E prea devreme pentru el. E prea „crud" I O să-i stri-

„Ciogll" a clătinat din cap șl apoi a spus t
— S-ar putea să al dreptate... Unui copilandru cînd li oferi 

toată cutia cu bomboane odată, nu mal are pe urmă ca să-și 
dorească Totuși, eu zic să încercăm.

L-am introdus, deci, 1n jocul amica] eu F.C. Bruges șj „Flo- 
rică" a dat două goluri (ca șl Dinu, de altfel).

Peste patru zile însă a urmat partida amicală cu Olanda, unde 
am aliniat următorul „11" ; Coman — Ivfincescu, Barbu, Hăl- 
măgeanu, Deleanu — Dobrln, Dinu — Grozea, Dumitriu II, Du
mitrache, Haidu.

(Au mai evoluat I Gherghell șl Ioneacu).
...Am prestat un joc foarte slab, fiind depășiți d« forța, teh- 

n’ca și inventivitatea olandezilor care păreau pe teren cu 
adevărat „zburători". Iar, dacă partida s-a încheiat cu un scor 
alb, aceasta o datorăm, în cea mai mare parte, portarului nostru, 
Coman, care în acea zi a fost pur și simplu de nrirecut. In 
schimb, „atacul" — pe care ÎI sugerase presa — s-a dovedit 
palid, fără forță șl nici un fel de orientare.

A fost un debut nefericit pentru Dumitrache, pe car» regretam 
că l-&m introdus in echipă influențat de cei ce tfbărlseră pe 
capul meu, !nvinnindu-mă de... „miopie-.

Mai tîrziu, însă, „Corsarul" avea să realizeze multe partide 
frumoase la națională, luîndu-și revanșa pentru debutul său 
inodor șl incolor...

. .Șl, totuși, unele manifestări nedorite survenite ulterior aveau 
să-mi dea în cele din urmă dreptate... De aceea sl azi sfnt de 
părere că i-aș fi făcut realmente un serviciu Iul Dumitrache 
dacă l-aș fi chemat la națională cu un an mai tîrziu !

Ca o concluzie generală, consider că :
— jucătorii promovați pripit se pierd mal tîrziu sau ne pro

voacă mari bătăi de cap...
— sînt pentru propulsarea tineretului da dragul valorii și nu 

de drago i tinereții.
— jucătorul trebuie să fie copt atunci cînd e chemat te 

nație* na 14.
— e o mare diferență între comportarea unul tînăr talent 

Intr un mec! de campionat și unul „Interțlrl" (Degeaba mi 
se spune că .,X“ a făcut demonstrație la Bacău. Să facă cu 
Rea] Madrid sau Manchester.).
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(Urmare din pag. I)
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de 
S'.a. ai guvernului, amba
sadorul țării noastre în Re

I.A.E.I. Titu. Coordonatorul tehnic, Alexandru Dumitru, 
unul dintre fruntașii secției „pantograf.

Foto: GH. CUCU

Domnule președinte. 
Domnilor,

Pe șantierul Pantelimon
12 APARTAMENTE ÎNAINTE DE TERMEN H Vnlaa

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII VOLTA SUPERIOARA

J

în apropierea noului spital din 
cartierul Pantelimon, se înalță 
Blocul 23 cu 11 nivele. Graficul 
de execuție prevede ca el să fie 
predat locatarilor în aprilie a
nul viitor. Dar stadiul lucrărilor 
este mult In avans. Au fost ridi
cate deja 6 nivele in numai 
două luni $i jumătate, ritm care 
sfidează orice anticipație.

— Sintem hotăriți ca In cinstea 
silei de 23 August să accelerăm 
și mai mult acest ritm — ne asi
gură șeful lotului 1 al I.C.M. 5, 
tovat^ul Ilie Moraru, pentru a 
oe asigura toate premisele că 
blocul va fi terminat în octom
brie anul acesta.

— Sint totuși 6 luni diferență. 
V* veți afla atunci abia la ju
mătatea termenului prevăzut In 
plan.

— într-adevăr, așa este, inter
vine in discuție Vasile Boșoi. 
șeful punctului de lucru. înde
plinirea cincinalului .a patru ani 
Si jumătate, așa cum ne-am an
gajat în fața partidului, al se

• Lucrări 'de peste 
zece milioane lei

(Urmare din pag. 1) 

tarea lor. De asemenea s-a 
reușit o excepțională orga
nizare, îa sensul că perma
nent acestor tractoare le-au 
fost asigurate condiții de lu
cru. Așa se și explică faptul 
c* pînă Ia 10 iunie fia la 
sută dintre tractoarele a 
căror viață productivă a 
fost prelungită își depășise
ră sarcinile de plan ce le 
reveneau pentru campania
de primăvară. Această reali
zare înseamnă o economie de 
aproape o jumătate milion 
de lei la cheltuielile de repa
rații și o reducere de 23 la 
sută a consumului de carbu
ranți și lubrefianți. Realizări 
cu totul deosebite în această 
competiție au reușit mecani
zatorii uteciști de la stațiu
nile pentru mecanizarea a
griculturii Vișina, Caracal, 
Corabia, Studina, Drăgă- 
nești-Olt, Olari, Stoicănești și

Uteciștii au realizat și montat 
utilaje în valoare de 124000 lei

La întreprinderea de con
serve din Buftea, întrecerea 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen", de fapt cu
prinde întregul colectiv. Si
tuație firească dacă a^vem 
în vedere faptul că aici, 
la unitatea care de curînd a 
aniversat cel de al o sută 
treilea an de existență, pa
tru sînt de vîrstă utecistă. 
Iar efortul lor a vizat, pe de 
o parte încheierea remontu- 
lui și declanșarea campaniei 
pe 1973—1974 și extinderea 
volumului de lucrări execu
tate mecanizat prin autouti- 
lare. Echipe formate din ti
neri au lucrat în schimburi 
succesive asigurînd punerea 
la punct a tuturor liniilor 
tehnologice privind fabrica
rea de dulcețuri, pastă de 
tomate și diverse conserve ; 
au realizat utilaje noi în va
loare de peste 124 de mii de 
lei. Acest lucru permite în
treprinderii realizarea unui 
indice de 70 la sută mecani
zare a lucrărilor de prepara- 
ție și încărcare a conserve

• Avansul realizat la zi — lucrări
prevăzute pentru o lună

Angajamentul brigadieri
lor din Șantierul național al 
tineretului Cetate-Galicea
vizează realizarea înainte de 
termen a întregului obiectiv : 
sistemul de irigații întins pe 
48 000 de hectare, realizarea 
unei depășiri a planului de 
construcții montaj cu 600 000 
lei, sporirea cu 300 lei a pro
ductivității muncii de briga
dier și reducerea cu 1 600 000 
a cheltuielilor de producție 
planificat^ După constituirea 
șantierului, brigadierii și-au 
organizat mai bine munca 
reușind, la zi, o depășire cu 
45 la sută a sarcinilor de 
plan, Avansul luat echiva
lează acum cu activitatea 
planificată pentru o luna de 
zile. Fruntași m întrecere se 
situează fierar betoniștii 
Gheorghe Ghiță și Ion Iovan, 
autoscreperiștii Cornel Van, 
Ion Bufa, Costel Ciucă și 

cretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceausescu, nu es:p 
posibilă decit dacă muncim ma: 
bine, mai organizat și deci mai 
spornic. Acestea și sînt căile 
prin care obținem recordurile 
noastre. Cît despre energia și 
entuziasmul constructorilor, a
vem toate garanțiile, deoarece 
majoritatea lor sint uteciști.

Lucrăm in două schimburi. 
Aceasta însemnează zi și noapte, 
timp în care oamenii noștri, fie 
că este vorba despre constructo
rii din echipa de betoniști a lui 
Ion Lazăr, despre zidarii lui Ni
colae Iliescu sau de dulgherii 
lui Aurel Bălan, utilajele și 
mașinile sînt folosite la întrea
ga lor capacitate. Deci, cele 
6 luni deja cîștigate în întrece
rea cu timpul nu însemnează 
altceva decît ordine, spirit gos
podăresc și intensă folosire a 
tuturor energiilor noastre.

GHEORGHE GHWRIGAN

v

Scornicețti. Aici, perioada de 
staționare a tractoarelor sal
vate de la casare a fost re
dusă considerabil față de a
nii trecuți prin aceea că 
le-a fost asigurat cimp de 
lucru continua și o asîsten- 
tă teh aic ă coi «es punzătoare. 
In :in»:ea zilei de 23 August 
angajamentul mecanizatori
lor din județul Olt prevede 
depășirea, la zi, a sarcțui- 
lor de pian cu cel puț in 5 
ia suta și realizarea cp eco
nomii de carburanți, lWir*- 
lianți și piese de schimb e- 
echival ente cu chertuieliie 
necesare executării de lu
crări complete pe zece mii 
de hectare cultivate cu po
rumb. Iar prin calitatea lu
crărilor executate să contri
buie la depășirea cu cel pu
țin 250 de kilograme a pro
ducției medii de griu și cu 
300 de kilograme a celei de 
porumb.

lor. Cu două decade mai de
vreme deck se prevăzuse 
a început procesul de fabri
cație și la conserve ; in ace
lași timp planul campaniei 
de primăvară la gemuri și 
dulcețuri fiind depășit cu 
peste două sute de tone. Suc
cesul a fost posibil și ca ur
mare a faptului că mai mult 
de jumătate dintre cei 700 
de salariați ai întreprinderii 
posedă carnete ce atestă po
licalificarea. In același timp 
s-a reușit un avans la rea
lizarea prevederilor pentru 
export.

In prezent eforturile tutu
ror uteciștilor sînt îndrepta
te către îmbunătățirea cali
tății produselor și realizarea 
unui ritm mai intens de uti
lizare a mașinilor și spații
lor de producție. în acest 
scop au fost montate în cimp 
nouă batoze ce asigură cu
rățarea păstăilor de mazăre, 
metodă ce permite creșterea 
cu pînă la 200 la sută a pro
ductivității muncii și redu
cerea ia jumătate a cheltu
ielilor de transport.

Ion Pudeș, dragliniștii Nico- 
lae Mitu, Vasile Duțâ, Flo- 
rea Tudor, maeștrii Ion 
Perpelea și Vasile Iovan, 
șefii de echipă Florea 
Popa și Marin Stoica. Se 
evidențiază, de asemenea 
aproape toți cei peste 
o mie de brigadieri ai șanti
erului care au efectuat în ul
timele două luni peste trei 
mii de ore de muncă patrio
tică concretizate în recupe
rarea de materiale și cofra- 
je în valoare de circa 100 000 
lei. De remarcat faptul că 
toate lucrările executate pî
nă acum au fost recepționate 
cu calificativ foarte bun ; 
peste două sute din brigadi
eri fiind mobilizați la cursu
rile de ridicare a calificării 
și de deprindere a celei de 
a doua și a treia meserii.

GH. FECIORU 

publica Volta Superioară, se
cretarul general al Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, alți reprezentanți ai

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul președintelui 
SANGOULE LAMIZANA

Ne bucuri si constatăm că 
relațiile dintre țările noastre au 
bune perspective de a se dez
volta. pe baza stimei și respec
tului reciproc, a egalității în 
dreptari $j avantajului mutual. 
Sint încredințat că in cadrul 
convorbirilor pe care le vom a
vea se vor evidenția o serie de 
posibilități concrete de a pune 
bazele acestei colaborări, in fo
losul deplin al ambelor popoare, 
al cauzei generale a înțelegerii 
și păcii in lume.

Domnule președinte,
Vpaițj de pe un continent care 

a cunoscut, in ultimul sfert de 
veac, profunde prefaceri înnoi
toare. si uade, pe ruinele foste
lor imperii colonialei s-au năs
cut zeci de state noi. printre 
care < cel al dumneavoastră. 
Africa este insă continentul in 
care, cu toate progresele în
registrate pe linia decolonizării, 
o serie de popoare continuă să 
se afle sub dominația col^ialis- 
■al■il să fie înrobite și exploa
tate. Poporul român, care știe 
ce înseamnă asuprirea străină, 
el însuși fiind nevoit să ducă o 
grea r îndelungată luptă, să dea 
mari jertfe pentru cucerirea in
dependenței s făurirea statului 
național unitar, este pe deplin 
sobda cu lupta poporelor din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bt- 
ssau. Namibia pentru scutura
rea jugului colonial, pentru li
bertate ți independență naționa
lă Profunda simpatie si solida
ritatea militantă cu mișcarea de 
eliberare uaaioiaaH. cu lupta noi
lor state pentru consolidarea îa- 
depeBdpnțeî coaUituiP ana din 
trăsăturile esențiale ale poHttcri 
externe a mctah***.

V'.End o menție deosebită 
.măririi raporturilor de priete
nie. colabejarp ș ibauță cu ță
rile socializie. — de care se 
simte legată prin țehiri si aspi
rații comune in făurirea noii o- 
rinduiri — România dezvoltă, 
totodată, largi relații cu toate 
țările 1 urnit- fără deosebire de 
o riad ui re socială, pe bara prin- 
cip.ilor coexistenței pașnice. Do
resc să sabMa^ez. in acex. con
text. importanta deosebită pe 
caro • acordăm prou^ării rela
țiilor Boascr* cu țările care s-au 
eliberat de sub dominația străi
nă «i au pășit p* caâea dezvol
tării de sine stătătoare. Spriji
nim din toată inima eforturile 
remarcabile ale acestor țări de 
a-și cob'^^i independența po
litică și economică, lupta lor

conducerii unor instituții cen
trale, generali.

Au luat parte, de asemenea, 
Joseph Conombo, ministrul afa
cerilor externe, Tiemoko Marc 
Garango, ministrul finanțelor și 

pen.ru valorificarea în interesul 
propriu a bogățiilor naționale.

Apreciind că lichidarea sub
dezvoltării constituie una din 
problemele cele mai importante 
ale zilelor noastre, consider că 
statele avansate au datoria și 
obligația de a acorda un ajutor 
mai substanțial și un sprijin mai 
activ eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare pentru a elimina 
marile decalaje care le despart 
de țările industrializate.

România se pronunță hotărît 
pentru excluderea forței și ame
nințării cu forța din relațiile in
ternaționale, pentru lichidarea 
focarelor de tensiune și război 
care primejduiesc pacea lumii. 
Ne pronunțăm in mod ferm pen
tru soluționam politică a con
flictului din Orientul Apropiat, 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Considerăm că toate țările, de 
pe toate continentele — fie ele 
mari, mijlocii sau mici — fără 
deosebire de orinduire socială, 
trebuie să participe cu drepturi 
egale la soluționarea tuturor 
problemelor de care depind pa
cea și progresul omenirii.

Ca țară europeană, direct in
teresată in înfăptuirea unui cli
mat de securitate și colaborare 
pe continent. România salută cu 
satisfacție convocarea conferinței 
general-europene la 3 iulie.
Sintem hotăriți, asa cum am ac
ționat și in cadrul lucrărilor 
pregătitoare de la Helsinki, să 
facem totul pentru reușita lu
crărilor cnnfCTtnței, pentru insta- I 
urarea unor noi relații intre I 
toate statele din Europa care sâ | 
ofere fiecărui popor garanția 
deplină că au va fi -faima vre
unei agregam. a folosirii forței 1 
ori a ajupainării cu forța. A- 
«ensia ccr*șpBcdp nu numai nâ- 
zumlei țărilor europene, ci si 
cauzei pârii si colaborării intre 
toate popiarela.

Domnule președinte.
Pe deplin încredințat că vi

ata pe care o faceți in România, 
eemorbsri-le pe care le vom 
purta vor deschide noi perspec
tive prieteniei și colaborării din
tre țările si poporele noastre, 
pp-miteți-si sâ toastez

in sănătatea dumneavoastră, 
ia sănătatea ce le rial ți oaspeți 

din RppuMin Voita Superioară:
pentru prosperitatea si feri

cirea poporului dumneavoastră :
pentru prietenia și colaborarea 

dintre România șj Volta Superi
oară. pmru pace in întreaga 
lume ! 

comerțului, Felix Tiemtara- 
boum, ministrul tineretului și 
sportului, Pierre Ilboudo, am
basadorul Voltei Superioare la 
București, Gregoire Nana, de
putat în Adunarea Națională,

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,

Excelențe, 
Domnilor,

Faptul că ne este dat să fim 
în Republica Socialistă România 
reprezintă o experiență deose
bit dp bogată.

Delegația mea și eu însumi 
vă mulțumesc deosebi. de cor
dial pentru această primire 
călduroasă pe care dumnea
voastră, domnule președinte, 
guvernul și întregul popor ro
mân ne-ați rezervat-o astăzi, 

Moștenitori ai unei istorii 
prestigioase de la civilizația 
daco-romană, prezenți în toate 
ceasurile eroice ale istoriei eu
ropene, românii au pot rămînp 
indiferenți față de marile pro
grese ale epocii noastre.

Nu pstp deci o întîmplarp 
dacă realitățile africane de azi 
au un ecou și o rezonanță deo
sebite în România ; cpea ce tre
buie să subliniez, încă, pstp 
mișcarea firească de simpatie 
carp se manifestă în favoarea 
statelor africane cel mai puțin 
avantajate, cum pstp cazul Vol
tei Superioare.

Intr-adevăr, iacppîad cu pp- . 
rioada 1957—1960, care a marcat 
sfirșitul colonizării europene 
in Africa și nașterea unui mare 
număr de state independente, 
situația concretă relevă diferen
țe considerabile și grave deza
corduri.

Firește, aceste state au redo- 
bindit bogățiile existente in so
lul și subsolul lor ; cele mai 
favorizate au au avut nici o 
greutate in a obține concursul 
imediat al investițiilor externe ; 
dar există, de asemenea, toate 
celelalte care nu au putu. să 
se bizuip decît pe o rpali.a.p 
internă austeră.

Volta Superioară care, în 
plus, se găsește la o depărtare 
de cel puțin 800 km. de orice 
litoral maritim. întimpină cele 
mai grele piedici in perspective
le sale de dezvoltare economică 
și socială ; totuși, pa are, ca și 
România, acest imens avantaj al 
unei populații supuse unor as
pre incprc^. minunată și cu- 
rajo^să, cu inima deschisă tutu
ror prieteniilor care ii respectă 
independența sa națională.

Șederea mea in România do- 
bindește saloarpa de experiență 
excepțională, ținind seama ne 
apropierile carp se întrevăd po
sibile in toate domeniile, intre 
România și Volta Superioară.

A\fnd o suprafață cu puțin 
mai mare, dar cu o populație 
de 3 ori mai mică. Volta Supe
rioară -t-a proclamat Republică 
la 11 decembrie 1958 și a obți
nut deplina suveranitate inter
națională la 5 august I960. Ea 
s« mindrește cu o veche civili
zație a cărei istorie datează din 
secolul al XI-lea ; civilizație a 
măsurii, a echilibrului social, a 
disciplinei liber consimțite în 
cultul valorilor strămoșești ;• ea 
explică încă și azi această artă 
de a .răi care este recunoscută 
voltezilor.

Republica Socialistă România, 
carp a sărbătorit acum citeva 
luni cpa de-a XXV-a aniversare 
a proclamării Republicii, se 
bucură totuși, în comparație, cu 
Volta Superioară, de avantajele 
naturale considerabile din carp 
pa a știut să tragă cele mai 
bune profituri posibile. Adău
gind la aceasta stimulentul unei 
viziuni politice curajoase, in 
slujba interesului general, a in
dependenței naționale, a coope
rării, fără nici o imixtiune, și 
a păcii. România beneficiază de 
o excepțională atenție interna
țională Ea și-a cîștigăt dreptul 
la prietenie și respect din partea 
tuturor popoarelor dornice de 
libertate, de demnitate și pace.

In Africa independentă de azi, 
aceste mari idealuri nu pot de- 
cît să iBtîmpiBP ecoul cel mai 
favorabil. Totuși, trebuie să se 
ia în considerație un mare nu
măr de factori de diversiune de 
origine internă și externă.

In afara diviziunii — ușor de 

celelalte persoane oficiale care 
însoțesc pe înaltul oaspete în 
vizita sa în România.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Voltei Su
perioare.

depășit — între Africa anglo- 
fona și francofonă, între Africa 
Neagră și Africa Albă, există 
îndeosebi deosebiri considerabile 
dp suprafață, de numărul popu
lației, de potențialul economic, 
dp tradiții istorice și umane.

Domeniul economic astfel 
fragmentat, necesitatea politică 
de a depăși aceste divizări au 
condus pe oamenii de responsa 
bilitatp să caute un reme
diu acestei divizări nefaste. 
IBCppÎBd din primele ore ale 
independenței s-au schițat une
le regrupări, apoi au evoluat 
din ce în ce mai mult în spi
ritul practic al cooperării eco
nomice.

S-au succedat astfel diverse 
formule carp exprimă profunzi
mea idpii unitare ; azi, în afara 
Consiliului Antantei, creat in 
mai 1959, și din care fac parte 
Coasta de Fildeș, Dahomey, Vol
ta Superioară, Niger și Togo, de 
cîțiva ani s-a manifestat o ac
celerare foarte clară în vederea 
promovării unei noi perspective 
pconomicp vpst-africanp ; se 
poate cita în această privință 
Organizațiu pentru punerea în 
valoare a fluviului Senegal 
(O.M.V.S.), Comunitatea Econo
mică a Africii de Vest, recent 
creată ptc.

In sfîrșit, simbolul voinței în
tregului continent de a-și afir
ma personalitatea, Organizația 
Unității Africane, creată la 25 
mai 1983, s-a reunit în a
cest an, la Addis-Abeba, pentru 
a face un bilanț necesar. Afir
mare a unei finalități comune, 
in ciuda unor obstacole deosebi
te, O.U.A. a obținut deja rezul
tate ce dovedesc voința efectivă 
care o animă. Dacă nimic nu 
este încă Mabilit. dacă drumul 
comun este presărat cu obsta
cole, cel puțin s-a născut o idee 
carp nu va putea pieri.

Intr-adevăr, Africa se găsește 
străbătută de toate marile Cu
rente create și întreținute de 
influențe exterioare ; piața po 
tențialâ, nelimitată pentru lu 
mea industrială, rezervor de 
materii primp, avantaj esențial 
in calcule dp gpo-politică venită 
prea tirziu totuși la împărțirea 
pipții mondiale și încă insufi
cient echipată. Africa nu putea 
să scape oscilațiilor și contra
dicțiilor lumii actuale. Străduin- 
du-sp să schimbe situația în 
sensul propriilor sale interese, 
intensificînd in fiecare zi con
dițiile propriei sale coeziuni, 
Africa are încă un drum greu 
de parcurs.

împrejurările nu tind deloc 
să ușureze eforturile depuse 
pînă acum ; mai intîi, aceasta 
secetă persistentă carp se agra
vează neîncetat distrugînd de 
mai mulți ani toate progresele 
agricole scontate ; catastrofa, în 
afara aspectelor sale umane, 
este deosebit de semnificativă 
avînd in vedere locul sectorului 
rural în economia statelor noas
tre.

Apoi, pe un alt plan, pf^^tul 
pe carp noi trebuie să-1 depu
nem pentru înlăturarea seche
lelor coloniale de pe continen
tul nostru. Războiul retrograd 
al Portugaliei, regimurile ra
siste din Rhodesia și Africa de 
Sud și toate înțelegerile secrete 
din care ele beneficiază sînt 
tot atîția factori de intîrzipre, 
de confuzie și de dezbinare.

In sfîrșit, problema Orientu
lui Mijlociu și implicațiile sale 
internaționale redutabile ; aceas
tă problemă apasă, într-adevăr, 
asupra oricărei viziuni pp ter
men lung a unei Africi hotăritâ 
să pună resursele și mijloacele 
sele doar în slujba dezvoltării 
și independenței sale economice.

Sîntem deosebit de fericiți de 
a ne afla aici timp de cîtpya 
zile in această țară, România, 
carp constituie .un model de ex
periență datoriță acțiunii inte
ligente a celui mai prestigios 
dintrp fiii săi, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Dacă relațiile bilaterale, sta
bilite între Volta Superioară și 
România, nu reprezintă debit un 
volum restrîns de schimburi, 
trebuie să vedem în aceasta, în 
mod esențial, consecința distan
ței geografice, pe de o parte, și 
structurile comerțului exterior 
voltpz, pe de altă parte.

Solemnitatea depunerii 
unei coroane de flori

La scurt timp după sosire, 
președintele Republicii Volta 
Superioară, generalul Sangoule 
Lamizana, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pea.ru socia
lism.

împreună cu înaltul oaspete 
se aflau persoanele oficiale vol- 
tpzp carp îl însoțesc îa vizita sa 
în România.

Șeful statului voltez a fost 
însoțit dp Constantia Stătescu, 
secretarul Consiliului dp Stat, 
Alexandru LăzăreaBu. ambasa
dorul României la Ouagadou
gou, gemeral-locoteBpnt Con
stantin Popa, locțiitor al Șefu
lui Marelui Stat Major, de alte 
persoane oficiale române.

La solemnitate au lua. parte 
Gheorghe Cioară, primarul ge

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele San- 
goule Lamizana au rostit toas
turi.

Tratatul comercial, pe care 
l-am semnat, n-a primit decit 
o aplicare rpstrînsă datorită 
faptului că, în general, nu sîn- 
tein exportatori decît de pro
duse primare iar necesitățile 
noastre de produse industriale 
și importurile pentru industria
lizare sînt considerablle^ Acest 
dezechilibru indică în mod clar 
necesitatea pentru Volta Supe
rioară să intensifice eforturile 
depuse in ultimii ani. Pentru a
ceasta, pa trebuie să continue să 
beneficieze de concursul susți
nut al tuturor prietenilor săi din 
întreaga lume.

Rezultate concrete și încu
rajatoare au fost deja obținu
te, in special prin crearea unui 
important complex textil, a 
unui complex in industria za
hărului, a unor industrii de 
materii plastice, diverse uzine 
de montaj și asamblare ; dato
rită costului foarte redus al 
miinii sale de lucru, Volta Su
perioară poate rămîne competi
tivă, in ciuda distanței.

Un alt domeniu, nu mai pu
țin esențial al perspectivelor 
noastre de dezvoltare, constă în 
formarea, la toate nivelurile, 
de tineri voltezi în toate disci
plinele științifice și tehnice ; a- 
cpastă chestiune prealabilă in 
pregătirea cadrelor explică, în- 
tr-o oarecare măsură, întiTziP- 
rile pp care le-am înregistrat in 
cursul primilor ani ai indepen
dentei ; datorită înțelegerilor 
pe care noi le-am găsit în nu
meroase țări prietene, această 
dificultate inițială pstp pp cale 
dp a-și găsi rezolvarea ; îmi 
este plăcut de a sublinia că 
Republica Socialistă România 
nu este absentă din această 
mișcare dp solidaritate interna
țională, dp vreme cp chiar în a- 
cpst moment noi avem aici, la 
București, 3 studenți in agrono
mie și un student în electro
nică.

Cooperarea internațională
ne-ar fi, de asemenea, folosi
toare pentru prospectarea geolo
gică și minieră ; în.r-adpvăr a
cesta este unul din mijloacele 
posibile ale acestui progres ra
pid care bp este indispensabil ; 
într-adpvăr, 95 la sută din popu
lația voltP2ă se consacră pro
ducției rurale, ceea cp, ținind 
seama de riscurile climaterice, 
reprezintă un veait aațioaal 
brut de o valoare scăzută.

Insă, deja înaintea indepen
denței, Volta Superioară ex
ploata o mină dp aur a cărei 
producție anuală se apropia de 
2 tone ; indicii interesante de 
cupru, de plumb, de antimoniu 
ptc., ca și un important zăcă- 
mîat de maagan, au și fost 
deja descoperite ; problema 
noastră este de a ajunge la sta
diul cel puțin semi-industrial, 
pentru a compensa dezavantajul 
distanței și aici încă noi nu ne 
pierdem speranța dp a iatîlni 
bunăvoință câre să ae permită 
să depășim dificultățile pre
zente.

In faza actuală a dezvoltării 
sale. Volta Superioară a putut 
aprecia realitatea unor lucruri ; 
*a știe cum se cîntăreștP inte
resul micilor națiuni în balanța 
marilor puteri, dar pa și-a pu
tut, de asemenea, da seama cit 
de mult aceste națiuni pot im
pune realitatea valorilor uma
ne și spirituale esențiale ; ia 
acest sens, România este, cu si
guranță, exemplul cel mai ad
mirabil.

în concluzie, domnule pre
ședinte, am tot temeiul să cred 
că șpderpa mea actuală ia Re
publica Socialistă România va 
fi punctul de plecare a unei aoi 
prietenii, trainice și eficiente : 
totul ne face să credem că 
România și Volta Superioară 
sîn. făcute pentru a se înțele
ge, pentru a sp stima și pentru 
a cultiva împreună o anumită 
viziune despre om si scopurile 
sale.

înainte de a ridica paharul aș 
vrea să vă exprim, domnule 
președinte, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
precum și de prosperitate pen
tru poporul român.

Trăiască prietenia și colabo
rarea dintrp popoarele noastre I 

Trăiască pacea. înțelegerea și 
fraternitatea dintrp națiuni !

Trăiască Republica So^^^listă 
România !

neral al Capitalei, Bujor Almă- 
șaa, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general ma
ior Constantin Opriță, adjunct 
al ministrului Apărării Națio
nale, generali și ofițeri supe
riori.

La sosire, o gardă militară 
prezintă onorul.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale României și Voltei Supe
rioare.

După depunerea coroanei de 
flori, se păstrează un momen1 
de reculegere.

Sînt prezentate apoi persona
litățile române aflate la solem
nitate, după carp înaltul oaspe
te primește defilarea gărzii mi
litare.

(Agerpres)
J

pen.ru
pea.ru
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REVOLUȚIONARE SI DEMOCRATICE DIN ROMANIA

PRESTIGIOS CENTRII
DE EDUCAȚIE COMUNISTADE EDUCAȚIE COMUNISTA

Foto: ȘT. WE1SS

(Vrmort din pag. I)
unor instituții muzeale din Ca
pitală și din țară.

Luînd cuvîntul în deschiderea 
adunării, tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-po- 
litice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
a subliniat însemnătatea eveni
mentului, meritele ce revin co
lectivului muzeului în com
plexul proces de educare patrio
tică, comunistă a maselor, locul 
important pe care și l-a cîști- 
fat instituția în frontul ideologic 

in țara noastră ca instrument 
de propagandă revoluționară.

Tovarășul Nicolae Cioroiu, 
directorul muzeului, a remarcat 
în cuvîntul său preocuparea 
permanentă a colectivului de a 
Îndeplini în cit mal bune oon-

dițiuni sarcinile ce-i revin în lu
mina măsurilor stabilite de 
conducerea de partid, faptul că 
cercetătorii de aici au benefi
ciat de prețioase indicații pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aflat deseori în mijlocul colec
tivului muzeului, le-a dat pen
tru îmbunătățirea continuă a 
activității, a rolului politic- 
educativ pe care muzeul este 
chemat să-1 împlinească. Pu- 
nind în centrul activității nece
sitatea de a reflecta cu obiec
tivitate științifică procesul isto
ric de afirmare și dezvoltare a 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, rolul conducător al 
P.C.R. in lupta pentru elibera
rea României, pentru edificarea 
noii orinduiri. socialiste, vorbi
torul a subliniat efortul consec-

CARTIER
(Urmare din pag. I)

i

I
s

a fi terminat, asta este tot, cîteva sute de blocuri cu mii de 
apartamente de-a lungul unor alei și străduțe mărginite din 
loc în loc de copaci fragili sau de boschete de trandafiri în
grijiți de mîna vreunui gospodar cu suflet. Sâ prisosească oa
re cîtorva zeci de mii de oameni, oameni mai ales tineri, o li- 
brârie, fie și un stand la colț de strada ? Sâ prisoseascâ o 
gheretă cu ziare și reviste ? Să prisosească o bibliotecă ? 
Deocamdată, seară de seară, tinerii- cartierului se adună prin- 
tr-o bizară dar explicabilă fascinație în preajma luminii vitri
nelor unui complex alimentar și-a unei cofetării. La trei ki
lometri de locul despre care vorbesc funcționează un bar de 
zi devenit într-un răstimp exagerat de scurt o bombâ mizeră. 
Și apoi vine noaptea, și străzile și aleile care au fost stropi
te și maturate doar o singură dată de la sfîrșitul iernii, râ- 
mîn de obicei pînă către miezul nopții în întuneric.

S-ar putea crede că. exasperat, om folosit culori moi tari 
decît s-ăr Cuveni, dar nu, lucrurile stau într-adevâr așa, și, pe 
bună dreptate, locuitorii cartierelor cer celor îndreptățiți sâ ia 
măsurile firești și necesare pentru îndreptarea situației. De 
altfel, după cum bine îmi amintesc, într-una din vizitele pe 
care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a făcut în noile cartiere, constatind aceste ne
ajunsuri a recomandat insistent rezolvarea lor neintirziatâ. E- 
vident, nimeni nu pretinde investiții exagerate, sînt domenii 
mult mai importante ale vieții noastre sociale care au acum 
nevoie de așa ceva, dar în răstimpul cîtorva ani s-ar fi pu
tut face cu certitudine, dacă ar fi existot o preocupare și gri
jă constantă, mai mult decît acea cutie poștală, și ea folosi
toare, cum ziceam. Nu cred că dacă locuitorilor cartierului li 
s-ar cere o mînă de ajutor ei ar refuza s-o dea. De altfel, 
contribuția cetățenilor se poate folosi, așa cum prevede și le
gea respectivă, tocmai pentru înfrumusețarea cartierului, toc
mai pentru a face viața noastră mai bună, mai civilizată, mai 
liniștită.

I
s

vent depus pentru perfectiona
rea activității instituției pe baza 
concepției marxist-leniniste. de 
lărgire și aprofundare a ideilor 
tematicii abordate, de îmbogă
țire și prelucrare, de popu
larizare.

Rostind saluturile adresate in
stituției sărbătorite, reprezen
tanții unor instituții centrale și 
organizații de masă și obștești, 
tovarășii Virgil Caz ap u. prim- 
adjunct al ministrului educației 
și învățămintului. Ion Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C. și Iuliu Fiiro. vice
președinte al Consiliului Na
țional al pionierilor au exprimat 
sentimentele de aleasă prețuire 
față de prestigioasa activitate 
desfășurată de muzeu în cei 
25 de ani de existență, au evi
dențiat contribuția adusă la e- 
ducarea tinerei generații, a tu
turor oamenilor muncii, în spi
ritul aspectului față de trecutul 
glorios al patriei, al cunoașterii 
dăruirii și răspunderii patrio
tice cu care întregul nostru 
popor participă la opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. De ase
menea. au fost adresate saluturi 
și din partea unor instituții 
muzeale din țară.

în încheiere, participanții au 
hotărit să adreseze tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă în care se spune : „La 
a 25-a aniversare, noi, întregul 
colectiv al muzeului, animați 
de «le mai alese sentimente 
de stimă și devotament, expri
măm conducerii partidului, dum
neavoastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
călduroase mulțumiri pentru 
grija permanentă cu care ne în
conjurați și ne conduceți. Ne 
angajăm în mod solemn ca și in 
viitor 
noastră 
energie 
înfățișa
țara noastră trecutul glorios al 
clasei muncitoare, al partidului 
nostru comunist, munca eroică 
a întregului popor pentru edifi
carea sub conducerea Partidului 
Comunist Român a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in România".

să depunem întreaga 
capacitate de muncă și 
in nobila misiune de a 
oamenilor muncii din

Amînată cu o săptămînă din 
cauza vremii nefavorabile, tra
diționala „întîlnire cu istoria", 
ampla manifestare educativă, 
organizată în fiecare an, la ce
tățile dacice din Munții Oră- 
știei, de către Comitetul jude
țean Hunedoara âl U.T.C. a a- 
tras duminică la Coștești peste 
15 000 de tineri de pe plaiurile 
hunedorene și din alte locuri 
alâ țării. Dornici să cunoască 
trecutul străbunilor, plini de 
respect și admirație față de fap
tele lor ’de vitejie, ei au pur
ces pe această fierbinte vatră 
de istorie pentru a citi în „Sfîn- 
ta carte unde se âflă înscrisă 
gloria României... viața eroică 
â părinților lor", cum spunea 
marele Bălcescu, pentru a crea 
o pUnte de legătură între tre- 

' cutul falnic și prezentul socia
list la fel de măreț.

Evocările grupate sub generi
cul „Vorbește istoria pământului 
românesc", au început cu mai 
mult timp în urniă. Cdmemo- 
rînd împlinirea a 125 de ani 
de la revoluția pașoptistă, ti
nerii din Deva au participat la 
un ihteresănt simpozion și la 
vernisajul unei expoziții dedi
cate acestui eveniment.
Deva, Revoluția de la 
constituit tema unui 
spectacol de sunet și 
desfășurat în aer liber
zența mai multor mii de specta
tori. La monumentul Eroilor din 
Lupeni. tinerii au depus coroa-

ne de flori, aducînd un fier
binte omagiu celor cere «-au 
jertfit luptînd împotriva asu
pririi. Ei au ascultat cuvîntul 
unor participant la ** 
nerilor din 1929 și 
versuri închinate 
partidului.

Evocarea de la 
constituit punctul culminant

greva mi
au recitat

0patriei

CostOști a 
al

astăzi. Ceea ce au auzit, ceea 
ce au văzut vizitind complexul 
de cetăți unde, odinioară, își 
avea reședința legendarul De
cedai, i-a mișcat atît de mult 
încît pe chipurile tuturor se ci
tea hotărîrea nestrămutată de â 
urma pildele străbunilor, de a 
apăra cu aceeași dîrzenie. cu 
orice sacrificii, pămîntul stră-

Festivalul 

hunedorean

„COȘTEȘTI 73"

Tot la 
1848 a 
original 
lumină, 
în pre-

acestui șir de manifestări, un 
gest simbolic destinat să reflec
te prețuirea pe care tînăra ge
nerație o acordă înaintașilor, 
tuturor celor care, de-a lungul 
veacurilor, au înfruntat opre
liștile. pregătind era noastră 
socialistă. Participanții la întîl
nire au audiat o vie și emoțio
nantă lecție de patriotism, ți
nută chiar pe vatra unde, cu 
milenii în urmă, a fost scrisă. 
Cu ajutorul tînărului cercetă
tor Mihai Bărbulescu din Cluj, 
tinerii au răsfoit, filă cu filă, 
istoria dacilor, zăbovind asupra 
momentelor cruciale din exis
tența lor : războaiele cu ro
manii, înfrîngerea, asimilarea, 
perpetuarea sub un nou nume 
pe aceleași meleaguri pînă

Teoretic, acum două săptă- 
mîni, absolvenții liceelor noastre
— cei aproape 100.000 de tineri
— s-au despărțit de școa
lă ; orele de curs, notele, uni
formele aparțin „trecutului" 
lor de elevi. Și totuși, daca 
mergi prin licee în aceste zile, 
constați că foștii elevi dintr-a 
XH-a, sînt tot la școală în cele 
mai multe din zilele săptămînii. 
De ce ?

— Pregătim bacalaureatul — 
explică prof. Luiza Râican, di
rector al Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală. Școala nu 
poate rămine străină de felul in 
care se vor prezent* candidații 
săi în confruntarea cu examina
torii. Le-am asigurat consultații, 
convorbiri de sinteză la toate 
obiectele din programa de ba
calaureat. Și nu mi se pare 
curios că vin majoritatea absol
venților, chiar și cei care n-au 
neapărată nevoie de sprijin.

— La festivitățile de rămas 
bun, absolvenții au folosit cu
rent formula ..ne despărțim de 
școala și intrăm în viață". Din 
punctul lor de vedere, unde s-ar 
situa, bacalaureatul, la anii de 
școâlă, sau la începutul „intrării 
în viață" ?

— Și absolvenții noștri și-au 
colorat alocuțiunile de rămas 
bun cu acest gînd. Atunci n-am 
vrut sa-i contrazic, momentul 
era prea emoționant, dar-acum 
parcă i-aș corecta. Oare 12 ani 
de școală nu aparțin tot vieții, 
în sensul In care se gînde&c ei

la ea, adică cu acumulări și 
responsabilități, profesionale și 
civice? Școala unde și-au pe
trecut adolescența le-a dat ba
zele culturii umaniste și științi
fice, le-a creat suportul înțele
gerii fenomenelor sociale, i-a 
apropiat de muncă, le-a asigurat 
tot acel fond de calități care 
să le permită integrarea socială. 
Bacalaureatul este pragul care

această perioadă, premergătoare 
examenului ?

— Consultațiile și convorbirile 
la care am invitat candidații in 
scoală au rolul să-i ajute să-și 
folosească cunoștințele dobîndite 
în noi corelații, pe un plan su
perior. Se fac asociații multiple 
între noțiunile de română, is
torie și filozofie, se plasează cu
noștințele de matematică, fizică,

100 000 de tineri la porțile 
unui exigent examen

BACALAUREATUL
trebuie trecut acum, ca o con
firmare că au străbătut anii de 
școală cu sufletul și mintea des
chise spre valorile științei și 
culturii pe care le-a adunat o- 
menirea. Bacalaureatul este pra
gul care precede un alt moment 
însemnat la virata aceasta — pă
trunderea într-o profesie.

— întrucît bacalaureatul veri
fică ceea ce au adunat foștii e- 
levi de-a lungul întregului liceu, 
în ce sens le slnt de ajutor for
mele pe care le-ați instituit în

chimie ori biologie în contem
poraneitate, realizîndu-se legă
turi cu tendințele de dezvoltare 
și perspectivele țării noastre. 
Totul in ideea că bacalaureatul 
trebuie să certifice capacitatea 
candidaților de a gîndi și inter
preta fenomenele, de a pune 
relație cunoștințele dobîndite 
diversele științe studiate 
liceu.

— Cu experiența pe care 
dețineți, ce recomandări 
face candidaților acum, in sed-

în 
la 
în

o
le-ați

pul valorificării maxime a celor 
două săptămîni care au mai ră
mas pînă la examen ?

— îndemnul de a învăța mi 
se pare că ar cădea pe un teren 
deja pregătit; judecind după 
seriozitatea cu care muncesc 
candidații liceului nostru, am 
garanția că toți, sau aproape 
toți, au ambiția de a se prezen
ta foarte bine în fața comisiilor 
examinatoare. Mai curînd i-aș 
sfătui să-și dozeze bine efortu
rile și să-și folosească gospodă
rește toate zilele și orele care 
au mai rămas pînă la 18 iunie, 
în acest fel, gîndurile se vor 
limpezi, cunoștințele se vor a- 
șeta ordonat și examenul nu-i 
va surprinde gata obosiți. Re
gimul de viață trebuie să inclu
dă obligatoriu și pauze de re
facere a forțelor — nu cu sti
mulente artificiale, ci cu plim
bări. cu mișcare în ae»- liber.

Mi-aș permite să mă adresez 
pe această cale, și părinților. De 
ei depind foarte multe. Mai în- 
tîi să creeze acasă o atmosferă 
propice studiului, de calm, liniște 
și încredere în reușita copiilor 
lor. O asemenea atmosferă eăte 
net mai favorabilă decît obser
vațiile repetate, ori menținerea 
unei stări de tensiune. Trebuie 
să accepte că au de acum copii 
mari, resnonsabili, să-i înțelea
gă că străbat o etapă mai grea, 
că bacalaureatul este un examen 
serios, câre se cere bine pregă
tit.

MARIETA VIDRAȘCU

La 20 kilometri de Tecuci, 
în localitatea Țepu. »e năș
tea, în urmă cu 9t) de ani, 
cel care avea să-și înscrie 
numele cu majuscu’e în isto
ria folcloristicii românești 
prin importantele culegeri 
pe care le^-a publicat. Tudor 
Pamfile și-a închinat în
treaga viață valorificării cul
turii populare pe care a cer
cetat-o cu o pasiune și dă
ruire demnă de toată lauda. 
Meritele sale stau în investi
garea întregului patrimoniu 
spiritual al consătenilor săi, 
în realizarea unor cuprinză
toare și temeinice colecții de 
folclor și etnografie. A cules 
și publicat, în volume și 
reviste, un imens material 
abordînd aproape toate do
meniile culturii populare : 
jocuri de copii, cîntece bă- 
trînești și lirice, cimilituri, 
povesti, credințe. Volumul 
„Ciniece de țară" in care 
sînt incluse piese din satul 
natal se detașează prin va
loarea documentară incon
testabilă, prin rQtunjimea

TudorPamfile
artistică a multora dintre 
texte. A întocmit lucrări al 
căror interes s? menține și 
acum : Industria casnică ia 
români, Boli și leacuri la 
oameni, vițe și păsări, Agri
cultura ia români. Cromati
ca poporului român. Alte 
volume se referă la obice
iurile și credințele populare: 
Sărbătorile de vară la ro
mâni, Sărbătorile de toamnă, 
Crăciunul etc. A încercat o 
sinteză a mitologiei populare 
culegînd și publicind cîteva 
volume în care sînt adunate 
diversă credințe 
cerea și sfîrșitul 
pre aștri, ființe 
ș.a. încercare 
prin îndrăzneala 
derii, prin 
ineditul 
valoarea 
ra dintre texte. Glodul rea
lizării mitologiei poporului 
român a urmărit și pe alți 
folcloriști și etnografi, fiecare 
dintre ei reușind în acest 
gînd pînă la un anume 
punct. Tudor Pamfile a 
reușit poate mai mult toc
mai datorită iubirii pentru 
poporul său, prețuirii pen
tru creația sa materială și 
spirituală. Acum, după tre
cerea a 90 de ani de la naș
tere, Tudor Pamfile conti
nuă să ofere, prin opera pe 
care ne-a lăsat-o, un indis
pensabil material de studiu 
și cercetare, ceea ce atestă 
viabilitatea efortului său 
creator, trăinicia și durabi
litatea lucrului temeinic fă
cut, avînd ca suport iubirea 
de țară, prețuirea valorilor 
spirituale ale celor din rîn- 
dul cărora s-a ridicat.

despre fa- 
lumii, des- 

demonice 
merituoasă 
intreprin- 

imensitatea și 
materialului, prin 

deosebită a uno-

AL. DOBRE

festarfc complexă, de mari pro
porții, întîlnirea de la Coștești 
a cuprins în programul său și 
numeroase momente de recree- 
re, de plăcută desfătare artisti
că. La acest capitol trebuie ăă 
evidențiem festivalul „Voci ti
nere" la care au luat parte in
terpret ai cîntecului popular 
din 29 de județe. Pe parcursul

WTILNIRE CU ISTORIA
moșesc, cuceririle revoluționare 
ale poporului.

Episoade zbuciumate din tre
cutul acestui popor de viteji a 
prezentat, apoi, Teatrul din Va
lea Jiului. Pe uriașa scenă de 
beton, amenajată pentru a găz
dui spectacole de anvergură — 
au apărut chipuri familiare de 
daci și romani, pe care destinul 
i-a pus alături. Dar eroi n-au 
existat numai în vechime. Pe 
nesimțite, montajul literar-mu- 
zical ne-a adus în contempora
neitate, înfățișînd dramatica 
epopee a luptei poporului pen
tru libertate și dreptate socială 
încununată de succes aztăzi 
cînd a devenit cu adevărat stă- 
pîn pe soarta sa.

Fiind concepută, ca o mani-

a două zile de întrecere tinerii 
rapsozi au prezentat în mod 
strălucit bogăția și varietatea 
folclorului românesc, comorile 
artistice inegalabile de care 
dispunem. Prin dimensiunile și 
prestanța sa, concursul „Voci 
tinere", aflat la a IV-a ediție, 
s-a constituit „într-un autentic 
festival național de folclor" 
după cum observa apreciatul 
prezentator bucureștean dr. Mi
hai Florea. Juriul — format din 
folcloriști, etnografi și muzi
cieni — a avut o misiune de
licată, pentru că toți cel 54 de 
concurenți au dat dovadă de 
măiestrie interpretativă, adu- 
cînd pe scenă parfumul suav al 
cîntecelor specifice locului. 
S-au impus totuși, prin auten-

Continutnd filmul „Cu mîinile 
curate", după scenariul cuplului 
Titus Popovici — Petre Sălcu- 
deanu, regizorul Sergiu Nicolaes- 
cu se pare că a avut în primul 
rînd în vedere marele succes de 
public — un succes care, de 
fapt, nici unul din filmele sale 
nu-l dezminte — al povestirii ci
nematografice în centrul căreia 
se află comunistul Mihai Roman 
în anii imediat postbelici.

Finalul de la „Cu mîinile cu
rate" devine — cum stă bine u- 
nui serial care va fi într-un fel 
continuat și cu filmele „Fuga" și 
„Contrapunct", regizate de Ma
nele Marcus — pentru „ULTI
MUL CARTUȘ" un început din 
clasica tradiție cinematografică. 
Acum, Mihai Roman, cel care 
și-a însutit profesia „la locul de 
muncă", este angrenat nu atît în 
vaste operații de curățire a Bucu- 
reștiului de ultimele rămășițe ale 
bandelor înarmate de hoți, cît 
în descoperirea și lichidarea ac
țiunilor subversive. O parte a lu
mii interlope, în special elita ei, 
se specializează în acțiuni anti
statale, pregătind sabotaje 
comploturi care să trezească ne
încredere în regimul democrat- 
popular de curînd instaurat, să-i 
frineze marșul. Această repro
filare a personajului Semanca — 
veros șef de bandă — reprezintă 
astfel nota de originalitate a fil-

mului „ULTIMUL CARTUȘ". 
Din păcate ea n-a fost la fel 
de bine subliniată ca idee politi
că, cum era în primul film ideea 
instaurării, o dată cu trimiterea 
de către partid a unor cadre de 
nădejde în rîndurile poliției, le

H3SHIS3

galității în rtndul forțelor ordinei 
publice.

Este drept, cea mai bună sec
vență a filmului rămine aceea a 
pașnicei manifestări muncitorești 
în care, provocatori deghizați în 
uniforme ale organelor de stat, 
trag, împrăștiind-o. Diversiune 
criminală aceasta reprezintă una 
din încercările cele mai grele că
rora personajul principal. Comu
nistul 'Roman, a trebuit să lejacă 
față. Existau destule premise 
pentru a da o rezolvare de mai 
măre forță politică și expresivi
tate artistică acestui moment dra
matic. Recunoscuți cu ajutorul 
unora din participanții la mani
festație, criminalii vor fi prinși 
cu ajutorul muncitorilor ce se a- 
lătură micului grup de polițiști 
conduși de Mihai Roman. Dar 
această „prindere" capătă un alt

Doi din primii muncitori care 
au fost numiți directori în urmă 
cu 25 de ani, în zilele naționali
zării, tineri atunci, bărbați în 
puterea cuvîntului azi, cînd încă 
mai sînt directori în aceleași 
locuri bogat modificate de sem
nele și puterea timpului ce-a 
trecut, cu părul alb, gravi și 
puțin greoi, siguri pe el, cu vor
ba măsurată și uneori cu ges
turi apăsate, cu principii și în
țelegeri nestrămutate, cu jude
căți categorice asupra a ceea ce 
s-a întîmplat și se întîmplă cu 
ei și cu ceilalți, cu o încredere 
pe care numai cei cu o mare

licitate și virtuozitate, urmă
torii soliști — despre care 
vom mai auzi, desigur I — 
clasați — în ordine — pe pri
mele trei locuri și distinși cu 
trofeul Coștești ’73: 1. loan
Pop, județul Mureș ; IT. Angela 
Conac, județul Mehedinți ; III. 
Lavinia Crăciunescu, județul 
Gorj. Premiul Centrului de în
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă a 
fost acordat fraților Ion și Au
gustin Filip din comuna Bobîl- 
na, județul Cluj.

Programe artistice au mal 
susținut ansamblul folcloric al 
Comitetului județean Bihor al 
U.T.C. și formațiile de amatori 
ale județului Hunedoara dintre 
care s-au remarcat tulnieărese- 
le de la Bulzești și Orăștio"ra 
de Sus, fanfara Grupului școlar 
miner din Lupeni și altele.

Pe terenurile amenajate în 
marele amfiteatru natural s-au 
disputat pasionante întreceri 
sportive — fazele județene ale 
competițiilor de handbal, volei 
și lupte —• dotate și ele cu 

.trofeele Coștești ’73.
Pelerinajul la cetățile dacice 

din Munții Orăștiei s-a 'înche
iat cu o tradițională serbare 
cîmpenească la care aj luat 
parte pe lîngă miile de tineri 
și numeroși locuitori ai sate
lor din jur.

B. ALEXANDRU

„Ultimul
cartuș"
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sens, aproape minimalizator, da
torită faptului că ne este pre
zentată, cu o insistență inutila, 
ca o încăierare zgomotoasă. Un 
conflict interesant, aducînd ceva 
nou în genul filmului polițist, 
este astfel pus într-un „pat al lui 
Procust" al tiparelor pe care 
le-au oferit realități din alte 
locuri.

Sergiu Nicolaescu, ca regizor, 
este un adept, al acțiunii trepi
dante și în măsura în care see- 
nariile-i oferă ritm accelerat și 
ample desfășurări in spațiu el 
reușește să le dea viziunea filmi- 
că necesară. Analiza psihologică, 
spațiul restrîns, ritmul lent ale 
cărui acumulări explodează în 
final nu-i sînt la îndemînă. A- 
ceasta explică de altfel carențele 
celei de a doua părți a filmu
lui, episoadele de ' 
unde, deghizat în călugăr, 
ascuns un criminal 
gent âl serviciilor 
hitleriste.

în această parte principalul îl ■ 
constituia jocul subtil al deduc- I 
țiilor, observația atentă, mozai-

la mănăstire
„ .

de război, a- 
de spionaj

I
I
I
I 
I

cul de replici și gesturi ce capă- I 
tă contur doar la sfîrșit. Desigur. ■ 

uspans", dar de- | 
ieftine bufonade | 

in» wnti »>» gjm, uycJ 
fel înctt ai impresia că o parti- I 
tură rtontrii iiiolcnrol inter- ■

există clasicul „suspans", dar de
taliile abundă în i 
dacă nu chiar în grotesc, în așa

tură pentru violoncel este inter
pretată — cu riscurile de rigoare 
— la ghitară electrică... Această 
inadecvare a formelor la fondul 
acțiunii fac din „ULTIMUL 
CARTUȘ" un film ce rămine in 
umbra foarte bunului debut re
prezentat de „Cu mîinile curate".

TUDOR STANESCU

M N Â R1
dragoste a dăruirii o cunosc și 
o trăiesc — doi muncitori, deci, 
pe care, într-o cuprindere feri
cită, istoria nouă a țării i-a 
purtat și-i păstrează în miezul 
ei clocotitor nu neapărat ca sâ 
dovedească ceva, ci ca să-și

CRONICA

tragă de-aci adevărurile, au 
fost astfel eroii emisiunii „Co
mentariu la două fotografii" 
transmise vineri la o oră destul 
de nepotrivită obișnuințelor pri
vitorilor noștri de televiziune 
grăbiți și atenți să apese bu
tonul aparatului abia în preaj
ma telejurnalului. Cum bă
nuiesc însă că emisiunea lui 
Emanuel Valeriu și Ion Sava 
și-a avut spectatorii ei intere
sați — firesc, de altfel, să fie 
așa, cu atît mai mult cu cît rea
lizarea a fost meritorie, este 
probabil momentul să remarc, 
amintindu-mi și de alte emisiuni 
născute sub zodia acelorași in
tenții șl dorințe, că străduința 
consemnării de către televiziune 
a unor evenimente de însemnă
tate diversă nu se mai poate 
consuma în afara profesionalis
mului și a seriozității propagan
distice. Dintr-un anumit punct 
de vedere, exceptînd schimbul 
de amabile truisme al unuia 
dintre reporteri cu cîțiva par- 
ticipanți la evenimentul națio
nalizării și, pe alocuri, un timbru 
ceva mai strident al comenta
riului, emisiunea despre care 
este vorba aici a avut fior, a 
fost autentică și de aceea ade
vărată, Cum nu totdeauna sînt 
(deși s-ar cuveni să fie) emisiu
nile de acest gen. Fără îndoială 
că a contribuit la asta și far
mecul sănătos al interlocutori
lor, prezențe de altfel familiare 
ale televiziunii, oralitatea măr
turisirilor, măruntele lor izbuc
niri pătimașe, încruntarea în 
căutarea unui cuvint potrivit, 
propozițiile cîteodată complicate 
de un acord buclucaș ; și aceas- 
tea sînt desigur amănunte, dar 
tocmai acele amănunte care 
emoționează 'și care deobicei 
cad sub foarfecă de montaj 
dintr-o circumspecție nelârnu-

rită), fiindcă dacă ne place cînd 
directorul fabricii unde se fac 
turismele de teren declară : „eu 
sînt strungar de meserie", e 
bine să ne placă și felul lui și-al 
altora de a vorbi și de a judeca 
lumea și viața.

Coi doi muncitori-dirOctori, 
Eroi ai Muncii Socialiste, n-au 
apus cine știe ce noutăți, la 
urmă urmelor nu de noutăți 
duceni lipsă, dar evenimentul 
pentru care au fost chemați să 
depună mărturie a căpătat prin 
ei, din perspectiva prezentului 
la care participă cu aceeași seni
nătate a rostului lor în lumea 
noastră, sensurile profunde ale 
acelui început cînd totul părea 
să fie simplu și la îndemînă 
odată c0 fabricile țării adusese
ră în fotoliul directorial munci
tori puternici și întreprinzători. 
Se înțelege totuși că emisiunea 
nu și-a propus și nici n-a reușit, 
de fapt, să dezvăluie întreaga 
semnificație a evenimentului 
sărbătorit în aceste zilo, proba
bil însă că televiziunea a pre
gătit un film special, de mai 
mare cuprindere, pe care-1 vom 
vedea într-una din sOrile urmă
toare. „Comentariu la două fo
tografii" rărpîne însă o dovadă 
serioasă a dorinței normale de 
a se ieși dintr-6 monotonie â 
consemnărilor mărginite doar 
la generalități îndeobște cunos
cute și deprinse

Tot acum, cîtevra cuvinte des
pre ultima — uitima, în adevăr, 
din această săptămînă progra
mul pentru tineret fiind de 
regăsit, in sfîrșit, într-o for
mulă — emisiunea „Tinerii des
pre ei înșiși", în care âr fi de 
remarcat gestul intîrziat al des
coperirii că elevii clasei a XII-a 
de liceu și-au luat rămas bun 
de la școală. Trebuie să recu
nosc că de-a lungul unui an de 
zile, urmărind programul pen
tru tineret la care liceenii, spre 
deosebire de alte categorii de 
tineri, au participat deseori, 
n-ani avut niciodată Imaginea 
lor reală, a seriozității și matu
rității lor ca în scurta Oonsem- | 
nare dedicată acelei ultime zi 
de școală. întîmplarea este su- I 
ficient de neașteptată pentru ă | 
nu reveni foarte curînd asupra 
ei. I

CONSTANTIN STOICIU

A1C1 ZORILE SINT 
UNIȘTITE . Capitol 
12,M; 16; 19,30)

O ZI MAI LUNGA 
AN : Central (orele 
13,45, 16; 18,15; 20,30),

SIMON TEMPLAR INTERVINE ; 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15),
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,15; 18,45; 21), Stadionul Dinamo 
(ora 20,30), Arenele Romanț (ora
20.15) , Grădina București (ora
20.15) .

FLUTURII SINT liberi ; Scala 
(orele 9; 11,15; 13,45: 16,15; 18,45;
21.15) . Festival (Orele 9; 11,30;
13,45; 16,15; 18.45; 21,15), Grădina 
Festival (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ î Patria 
(orele 9. 1130; 14; 16.30; 19, 21.30), 
Luceafărul (orele 9, 11,15; 13,30; 
ÎS; 18.50: 21), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16, 18.15: 20,30) Gră
dina Luceafărul (ora 20.15).

FACEREA LUMII : Lumina (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45).

ROND DE NOAPTE : Excelsior 
----- *-» 9: 11.15: 13 90? 16: ifi.15: 

. Melodia (orele ». 11,15;
16; 18,30, 20.45). Modern 

(orele 8.45: 11,15: 13.30: 16: 18.30; 
21), Grădina Modem (ora 20,15), 
Grădina Capitol (ora 20).

AVENTURILE LUT BABUȘCA î 
Doina (orele lî.15; 13.15; 15,30; 18; 
20,13). La ora 9,45 program de 
desene animate pentru copii ; 
Floreasca (orele 15,30: 18, 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9: 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20.30), Tomis (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18,15: 20.30). 
Grădina Tomis (ora 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE t 
Timpuri Noi (orele 8-30.15 în con
tinuare).

FATA BATRtNA : tnfrâțlre» 
(Orels ÎS,30; 13; 10.15)

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL S 
Unire» (orele 1S.S0: !S: snso). Gră
dina Unirea (ora M.1S).

PE ARIPILE VtNTULUT ! Bu- 
zestl (orele 9; U; w,30>, Aurora
(orele 10; 14.30,■ 19). GrSdin» Bu- 
ze»tl (ora ®0), Gradina Aurora
(ora W jâ

CIPRIAN PORUMBESOT i Lira
(orele 15.30; 19). Grădina Lira 
(ora a».

CE SE TNTIMPLA DOCTORE t 
Dacia (Orele 9; 11.1S; is.sn; 16:
18.15: îO.SO).

CEATA ■ Drumul SSrfl (orele 
IS.SO; 18: 20.15).

grăbiți apusul soarelui : 
Buceel (orele 15.30: 19). GrSdlna 
Biieem (ora 50.111).

DRUM TN PEWTÎMBRA : Glu- 
te»M rorel- 15.30: 18: rn.15).

SOLARIS : Cotrocenl (orele 
15.30: 19).

NICI UN MINUT DE PLICTI
SEALA : Ferentari (orele 15,S0; 
18. 20,15).

CIND LEGENDELE MOR : Vol
ga (orele 9: 11,15; 13,80; 15,45: 18;
20.15) , Flamura (orele 0; 11,15;
18 30: 16; 18,15: 20,20).

OMUL NU E SINGUR : Crlngasl 
(Orele 15.30; 18; 20,15).

TARA SALBAT1CA : Pacea (o- 
rele 18 45; 1»; ao.is).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL 1 
Popular (orele 15.10; 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI, GRĂDI
NARI : Viitorul (orele 15,30; 10).

VERONICA : Munca (orele 16: 
18; 20), Rahova (orele 16; 18 201.

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Miorița (orele 8; 11,15; 13,30; 15.45; 
18 20.30). Arta (orele 15.30; 18;
30.30). Grâdina Arta (ora 20.15).

ADIO, PETERSBURG : Pro
gresul (orele 15,30; 18; 80,15).

SALBAT1C1A ALBA 1 MOȘllOt 
15,30; 18; 20 30), GrSUlna 

r (ora 20.15).
EU NU VAD, TU NU VOR

BEȘTI, el NU AUDE ; cosmos 
(orele 15,80: 18: M.is).

BATRtNII BANDITt : Vitan (o- 
rele 15.30; 18; 20,30).

POVESTIRILE BEATRICEI PO
TTER : Gradina Select (ora 20).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA ; Grâdina vitan (ora
20.15) .

ISAUB 
(orele 1 
Moșilor

I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I

s:
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Opera Română ; FLAUTUL 
FERMECAT — ora 19.30: Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) : IADUL ȘI PASAREA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Stupâza 
Bulandra" (Schitu MĂguteaftu) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 20; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : CYMBELINE — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase“ (la Teatrul 
„23 August") : TRASNITUL MEU 
DRAG — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : MELEA
GURI FERMECATE — ora 18,30; 
Teatrul Național din Craiova (la 
Teatrul de Comedie) : CARUL CU 
FLORI — ora 20; Circul „Globus“: 
ARENA ’73 (SPECTACOL INTER
NAȚIONAL) — ora 19,30.

MARȚI, 12 IUNIE 1173

PROGRAMUL II 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I

9,00 Teleșcoală. Fizica. Limba 
română. 10,00 Telex. 10,05 Pu
blicitate. 10,15 Avanpremieră. 
10,20 Tele-enciclopedia. 11,00 De
sene animate. 11,15 Telecinema- 
teca pentru tineret : „Să aprinzi 
un fOC“. 12,10 Formații românești 
dă muzică ușoară. 12,30 „Primul 
tur de manivelă" — film docu
mentar, producție „Al. Sabia". 
12,45 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni. 13,00 Telejurnal. 17,30 Curs 
de limba rusă. Lecția a 57-a. 18.00 
Telex. 18,05 Publicitate. 18,10 
Steaua polară — emisiune de o- 
rientare școlară și profesională. 
18,40 Pe-un picior de plai — ,Tin- 
jaua de pe Nara". 19.00 Timp și 
anotimp in agricultură. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor. 20.00 Cîntecul săptămî
nii : „în țara din Carpați". 20.05 
Reflector. 20.2o Universitatea TV. 
Istoria civilizațiilor. 21,00 Telereci- 
tal Alexandru Giilgâru. 22.30 24
de ore. Contraste în lumea capi
talului.
PROGRAMUL H

20,00 Avanpremieră. 20.os Ro
manțe, canțonete și melodii dis
tractive. 20,20 In cronica ta, țară. 
Emisiune de versuri revoluționare 
și patriotice. 20.30 Bucureștiul 
necunoscut — „Bucureștiul noc
turn". 20,50 Publicitate. 20.55 Film 
serial „Mannix". 21,45 Simfonia nr. 
39 în Mi bemol major de Mozart. 
22,15 „Pietrișul" — film documen
tar, producție a studioului de 
televiziune din R. P. Ungară.
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCV, a adresat Președintelui 
Republicii Filipine. FERDINAND MARCOS, urmltoarea tele
gramă :

Aniversarea a 75 de ani de la proclamarea Reo'JbHeli ’TH- 
pine Îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre, 
in numele Consiliului de Stat, al poporului român ți al meu 
personal, sincere felicitări și urări de sănătate și fericire per
sonală. de prosperitate și progres poporului filipinez.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente Intre tâ
rle noastre vor continua să se dezvolte in interesul popoare
lor român și filipinez, al cauzei păcii și cooperării interna
ționale, -

La invitația C.C. al P.C.R., 
luni seara a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de tovară
șul Tomio Nishizawa, membru 
ăl Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.J. Din delegație fac 
parte tovarășii Shichiro Takeu
chi. membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J.. Shiro Toyoda, mem
bru al C.C. al P.C.J., și Hiroshi 
Kikunami, adjunct al șefului 
Secției Internaționale a C.C. al 
P.C.J.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec. a pri
mit, luni, delegația parlamen
tară indoneziană. condusă de 
Domo Pranoto, vicepreședintele 
Parlamentului, care face o vi
zită oficială In țara noastră.

Au fo.st de față Mursalin 
Daeng Mamangung. ambasado
rul Republicii Indonezia la 
București, membri ai ambasa
dei.

Luni, 11 iunie, tovarășii Emil 
Drăgănescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., au avut o IntU- 
nire, la sediul C.C. al P.C.R., 
cu McKinley A. Deshield. se
cretarul general al partidului 
„The True Whig Party" din 
Liberia, care, la Invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prie
tenie in Republica Socialistă 
România.

„De la Blaj la Izlaz"
Concursul, desfășurat sub a- 

eeastă titulatură, fiind încă una 
din multiplele manifestări oma
giale ale tinerilor, dedicate mo
mentului 1848, a întrunit în faza 
finală. pe Capitală, ce a avut 
loc la Clubul T 4. cele mai bune 
echipe alcătuite din primii trei 
clasați din fiecare sector. Con- 
curenții dovedind o bună cu
noaștere a problematicii, pentru 
a cărei documentare au utilizat. 
In principal- expunerile secreta
rului ge.nei*l * al partidului re
feritoare la aceste evenimente 
și expoziția cu temă, prezentat*, 
la Muzeu* de istorie al R.S.R. 
(cu «Drijinul muzeografului An
gelo Oprea, de la secția cultu- 
ral-educativâ) — au putut fi 
clasați abia dună întrebările de 
baraj. în ordine, primele trei 
locuri au revenit reorezentanți- 
lor de Ia T.O.R.. Atelierele Cen
trale LT.B. și Telefoane După 
concurs, In fața celor aoroape 
500 de p•^tk■!ipMni. au fost lu- 
1^01^ carnetele U.T.C. unui 
număr de peste 70 de tineri. 
Cei orez®nț: au avut prilejul să 
urmărească 1n încheierea aces
tei manifestări educative, pa
triotice. un mon.tai de filme de
dicate revoluției de la 1848.

actualitatea
Bizgan din Podoleni, Veronica 
Cosofreț din Vînători, Tereza 
Iosib și Agnezia Ciobanu din 
Săbăoani, Popa Vasile și Elena 
Drob din Dragomiresti.

ELENA SOLUNCA

UN TÎNâR 
SE AFIRMĂ *

în spatele ușilor masive, 
etanșe, ale incubatoarelor se 
produce un proces miraculos în

vității de muncă patriotică, adu- 
cîndu-și, și pe această cale, 
aportul la îndeplinirea angaja* 
mentalui adoptat. Li s-au ală
turat și elevii celor două gru
puri școlare de construcții (nr. 
1 și 4) și ai școlilor teritoriale.

• în orașul Rîșnov a fost 
inaugurat un club, la a cărui 
amenajare au contribuit In cea 
mai mare parte tinerii din lo
calitate, beneficiarii principali 
ai acestui obiectiv cultural. Pen
tru a răspunde mai bine ce
rințelor — mai ales ale turiști
lor ce vor sosi în actualul se
zon în număr sporit la Rîșnov 
— aceiași entuziaști tineri și-au 
propus să extindă și baza spor
tivă și de agrement cu o popi- 
cărie. un stand de tir etc.

prezentant să ia legătura cu 
ingeniosul italian.

Tineri soliști 
peste hotare

Artiști amatori, pe malul Cri- 

șului, evoluind cu ocazia Fes

tivalului bihorean.

Foto; ȘTEFAN WEISS

CRONICA U.T.C.
Luni a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Copen
haga, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist forma
tă din tovarășii Nicolae Pe
trovici. adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., și 
Gheorghe Morărașu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Iași al U.T.C., care, ia 
invitația Consiliului Danez 
al Tineretului va efectua o 
vizită in Danemarca.

Luni seara a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Viena, gene
ralul colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului a
părării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, care, la invitația 
generalului de infanterie An
ton Leeb, inspector general al 
Forțelor Armate Austriece, va 
face o vizită in Austria.

La invitația Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, o delegație a 
Comitetului Central al Comba
tanților împotriva capitalismului 
și fascismului din R. P. Bulga
ria, condusă de Andrei Mihailov, 
prim-vicepreședinte, face o vi
zită de prietenie in țara noastră.

Deschiderea Seminarului bilateral 
II.T.C.-U.T.C.L privind activitatea 
in rîndurile tineretului muncitoresc

• Peste 15 M de tind elevi, 
profesori, cooperatori, muncitori, 
membri ai celor 110 cercuri de 
turism din județul Neamț, din 
care 35 de la sate (Padcieni, 
Bcrlești, Vaduri. Făurei ș.a.), 
dînd curs îndemnului „Să ne 
cunoaștem județul" : .33 na 
cunoaștem patria socialistă", au 
făcut în luna mai nenumărate 
drumeții. 43 de excursii, in toa
te colțurile țăriL

în cadrul dclului tematic, 
„Să ne cunoaștem patria socia
listă", Biroul de turism pentru 
tineret în colaborare cu Inspec
toratul școlar ‘ județean a or
ganizat excursii cu punct fix. 
înainte de plecarea în excursie 
sînt prezentate elevilor obiecti
vele ce le vor vizita. Sînt re
dactate materiale din cuprinsul 
cărora micii excursioniști află 
despre frumusețile locurilor pe 
care le vor cunoaște. Aoroape 
trei mii de elevi din școlile ge
nerale și liceele județului 
Neamț vor face excursii la 
București. Constanța. Cluj Tul- 
cea. Pentru tinerii salariați sînt 
organizate la sfîrșitul fiecărei 
săptămîni excursii pe litoral, la 
Tzrorul Mureșului, la Sibiu ți 
Brașov.

40 dintre cei mai harnici ti
neri. care lucrează în cadrul 
cooperativelor agricole de pro
ducție. vor petrece zile de bine
meritată odihnă gratuit în ta
berele de la Izvorul Mureșului 
și Săcele — Brașov. Dintre ei 
îi amintim doar pe Georgeta

care materia prinde viață. O 
parte din milionul de pui, cît 
s-a angajat să dea în acest an 
secția de incubație a coopera
tivei agricole din Mîrșani, ju
dețul Dolj, se plămădește sub 
ochiul atent al tinerei Elena 
Burădescu.

— Un grad în plus sau în mi
nus, o mică inexactitate în 
concentrația apei și întreaga 
..șarjă" poate fi distrusă. îmi 
spune Elena Burădescu.

La 23 de ani ea răspunde de 
unul dintre cele mai însemna
te si mai rentabile sectoare ale 
cooperativei. Trimisă să lucre
ze în comuna natală după ab
solvirea școlii tehnice agricole 
a reușit să obțină rezultate 
foarte bune, fiind numită șefa 
sectorului respectiv. Tocmai cei 
care se îndoiau de posibilitățile 
ei în noua calitate — că ar fi 
prea tînără — sînt primii care 
o apreciază și-i aduc cuvinte de 
laudă.

A. PERVA

Motor cu apă
Vom folosi apa drept com

bustibil ? Iată o întrebare care 
apare tot mai frecvent, odată 
cu emiterea acestei ipoteze de 
către meșterul florentin Enrico 
IngestL El susține că poate ali
menta un motor cu combustie 
internă disociind hidrogenul din 
apă cu ajutorul energiei elec
trice produsă de un acumulator 
obișnuit După ce a efectuat o 
serie de demonstrații cu o ma
șinărie complicată aplicată unei 
motociclete, urmează să facă o 
experiență asemănătoare pe un 
automobil de tip ..F,iat-500“ mo
dificat Constructorii de auto
mobile au început să se intere
seze de această invenție. Firma 
„Renault" a trimis deja un re

Pentru a treia oară, tînărul 
bas HELGE BOMCHES de la 
Teatrul Muzical din Brașov a 
fost invitat la 5 spectacole cu 
..Repprezentatione din anima C 
di corpo" de Cavalieri, în ca
drul prestigiosului festival in
ternațional de la Salzburg;. 
După succesele avute în anul 
trecut la Salzburg, artistul ro
mân a fost remarcat de con
ducerea operei din Viena, obți
nînd astfel un angajament la 
prima scenă lirică din Austria 
pentru întreaga stagiune 1972 73. 
Repertoriul abordat la Viena 
include operele „Don Carlos", 
„Flautul fermecat". „Bal mas
cat", „Fidelio", „Salomea".

în curînd, iubitorii genului 
cameral îl vor putea asculta în 
cadrul festivalului muzicii de 
cameră de la Brașov, unde 
Helge Bomehes va interpreta o 
cantată de Hăndel, prezentată 
în primă audiție în țara noas
tră. C. J.

Scrisori de mulțumire
Fapte demne de remarcat In- 

tîlnim și in unitățile militare, 
acolo unde tinerii învață să-și 
apere patria, instruindu-se te-

• Pentru organizațiile U.T.C. 
din sectorul construcții al Capi
talei, duminică, a fost o zi de lu
cru. aproape ca cele obișnuite din 
cursul săptămîni^ La blocurile 
de locuințe din Drumul Tabe
rei, Colentina. Berceni, Ozana, 
Nicolae Pascu, Spiniș și alte 
zone tinerii constructori au 
efectuat lucrări 1n cadrul acti-

La Miercurea Ciuc (Harghita), în sălile Casei creației populare 
este organizată o bogată expoziție de artă, cuprinztnd obiecte de 
ceramică, costume și cojoace populare din zonă, lăzi de zestre, 
cuverturi, tapiserii, sculpturi etc. tnsumlnd circa 600 de piese 
reprezentative pentru creatorii de frumos din această porte a țării. 

Foto text - E. TANJALA

TIIMPUL

meinic în diverse categorii de 
pregățire. Celor mai merituoși 
li se acordă titlul de „Militar 
de frunte" — simbol al muncii 
și priceperii fiecăruia de a ob
ține rezultate bune și foarte 
bune în pregătirea de luptă și 
politică. O satisfacție deosebită 
o constituie însă scrisorile de 
mulțumire, adresate unor fa
brici și uzine, școli și licee, 
cooperative agri cole de pro
ducție, acolo unde tinerii mili
tari au activat înainte de a 
veni în armată.

„Vă aducem la cunoștință că 
sergentul Nlstor Tîrniceriu, care 
a muncit în cadrul întreprinde
rii dumneavoastră, ca sudor în 
secția construcții metalice, in 
echipa maistrului Onofrei Ne
grea, se spune într-o scrisoare 
sosită la I.R.U.M. Vatra Dornei 
— a obținut foarte bune rezul
tate în pregătirea militară. Re
cent a participat la un concurs 
de specialitate. organizat de 
M.A.N., unde s-a clasat pe lo
cul întîi. Cu această ocazie 
aducem colectivului din care a 
făcut parte, sincere mulțumiri 
pentru modul cum v-ați preo
cupat de educarea sa“.

Aceleași cuvinte de stimă și 
prețuire se adresează și altor 
tineri (Gheorghe Pirancu, corn. 
Orbească — Teleorman ; Gri- 
gore Socaci, Tehnofrig-Cluj ; 
Cercel Neagu, I.C.L.B.-Tîrgo- 
viște ; Ion Cornevschi, Atelierul 
mecanic Iacobeni-Suceava).

V. MARIAN

sează studenților de la Facul
tatea de finanțe din A.S.E. 
București și secțiile corespun
zătoare de la facultățile de stu
dii economice din Cluj, Craiova, 
lași și Timișoara. Cursul este u
til și studenților de la celelal
te facultăți economice, profe
sorilor de la liceele economice, 
lucrătorilor din aparatul finan- 
ciar-bancar „Studii de lexico
logie și istoria lingvisticii româ
nești", manual semnat de G. Mi- 
hăilă este consacrat în special 
epocii vechi a istoriei culturii și 
limbii române.

Prof. univ. Boris Cazacu și 
un colectiv de cadre didactice 
universitare semnează volumul 
„Curs de limba română, intro
ducere în studiul românei" 
(centra uzul studenților străini) 
(ed. a II-a revăzută și adăugită).

H. L.

Cursuri universitare
în Editura didactică și peda

gogică au apărut noi cursuri din 
care semnalăm : Gh. I .Bistri- 
ceanu „Finanțele Republicii So
cialiste România", care se adre

Țuculescu la muzeul 
de la Rm. Vîlcea

Colecția de artă plastică a 
Muzeului județean din Rm. Vîl
cea, care se mîndrește cu lu
crări de Nicolae Grigorescu, Gh. 
Petrașcu, Dumitru Gheață, Theo
dor Pallady și alți plasticieni re
marcabili — s-a îmbogățit re
cent cu cîteva tablouri semnate 
de Ion Țuculescu. Dintre acestea, 
„în sat", „Iarna amintirilor". 
„Marină cu fluturi oranj" ilus
trează principalele modalități 
artistice pe care le-a folosit ce
lebrul pictor. Tablourile vor fi 
incluse în expoziția itinerantă 
care va trece prin toate cele 7 
orașe ale județului, facilitind 
astfel contactul publicului cu 
creația lui Ion Țuculescu.

Rubrică realizată 
de VASILE RAVESCU

ILIE NASTASE — victorios 
și in turneul de Ia Roma

La București au început, luni 
după amiază, lucrările Semina
rului bilateral între Uniunea 
Tineretului Comunist din Româ
nia și Uniunea Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S. 
privind activitatea in rîndurile 
tineretului muncitoresc.

Delegația U.T.C. la seminar 
este condusă de tovarășul Ion 
Comănescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C., iar 
cea sovietică, de Pavel Ignatolia, 
prim secretar al Organizației Re
gionale Carpatice a U.T.C.L. 
din R.S.S. Ucraineană.

Seminarul a fost deschis de 
tovarășul Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C., care, subliniind 
importanța acestei acțiuni în 
contextul dezvoltării și diversi
ficării continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre or
ganizațiile de tineret din cele 
două țări, a adresat participan
tilor un călduros salut din par
tea C.C. al U.T.C., a tineretului 
român și a urat succes deplin 
lucrărilor.

în continuare âu fost prezen
tate referatele celor două dele
gații la prima temă a Seminaru
lui, privind participarea tinere
tului la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare economică și 
socială a țării, și rolul organiza
ției revoluționare de tineret în 
educarea și formarea tineretului 
în procesul muncii.

Celelalte teme ale ordinei de 
zi a Seminarului slnt: „Preocu
parea organizațiilor de tineret 
pentru pregătirea profesională a 
tineretului, dezvoltarea creației 
tehnice în rîndul tuturor cate
goriilor de tineri" și „Forme și 
metode folosite de organizațiile 
de tineret pentru antrenarea ti
neretului la ample acțiuni de 
muncă patriotică".

în programul Seminarului, 
care se va încheia la 18 iunie 
a.c., sînt prevăzute, de aseme
nea. vizite și întâlniri cu tineri 
muncitori de la unități econo
mice din județele Prahova, Ar
geș, Vilcea, Sibiu și Brașov.

BAZIL ȘTEFAN

ANGELO NICULESCU, antre
nor emerit : „Am văzut meciul 
de la Ploiești. Am văzut un 
meci mediocru. Mare diferență 
dintre Universitatea Craiova, de 
la acel 6—2 și acest 2—2 de du
minică. Este inadmisibilă aceas
tă diferență de valoare a jocu
lui de la o săptămînă la alta, 
avînd în vedere că, probabil, ne 
va reprezenta în „C.C.E.". In 
contrast — apreciez că Steagul 
roșu a confirmat succesul de la 
Craiova. De asemenea, C.S.M. 
Reșița, care confirmă și se im
pune de la meci la meci, prin- 
tr-un joc bun, bine orientat, 
ceea ce reflectă munca labori
oasă a antrenorului Reinhardt. 
Mă surprinde ce se-ntîmplă 
„U“ Cluj, care anul trecut 
fost în vîrful clasamentului. 
ce nu reușește, oare, să se
dreseze ? Dinamo, Rapid. Steaua 
sînt departe de ceea ce au fost, 
șj foarte departe de ceea ce am 
vrea și ar trebui să fie. Sportul 
studențesc joacă de la egal la 
egal cu oricare dintre ele. Mă 
miră că Tătaru joacă slab de o 
lungă perioadă si este menținut 
în formație. Oricum, să-l pre
feri pe Tătaru în locul lui Du
mitru (acesta a fost schimbat,
duminică) este, după mine

cu 
a 

De 
re-

O anchetă-fulger printre specialiști în ma 
terie de fotbal, ne retevă lucruri foarte intere, 
sante în legătură cu :

• ȘANSELE CUCERIRII TITLULUI 
FIERBINTE A RETROGRADĂRII

mare eroare. Miercuri cred că 
incep clarificările. Atențiune ob
servatorilor federali 1“

NICOLAE DUMITRESCU, an
trenorul echipei U.T.A. : „La
Arad, a fost un joc foarte dis
putat. dar în limitele sportivi
tății. Ambele echipe și-au apâ-

ZONA

retrogradare, ne poate furniza, 
încă, mari surprize..."

V ALENTIN STANESCU, an
trenorul naționalei : „Etapa n-a 
lămurit nimic. Lupta pentru 
titlu și pentru evitarea retrogra
dării rămine deschisă. Dacă s-a 
semnat o sentință (Sportul stu-

Steaua pe ultimul loc
In clasamentul returului

veret

Univ. Craiova 12 1 2 2 25—14 18
F.C. Argeș 12 « 4 2 18— 9 16
C.F.R. Cluj 11 s i 1 13— 8 18
Steagul roșu 12 5 4 3 20— 9 14
C.S.M. Reșița 12 5 4 3 20—14 14
Dinamo 11 8 1 4 18—14 13
S. C. Bacău 12 4 4 4 11—13 12
Sportul stud. 12 1 8 2 14—17 12
F.C. Conatanfa 12 3 5 4 21—15 H
Rapid 12 2 8 4 n-n 10
U.T.A. 12 3 4 5 13—17 16
A.S.A. Tg. M. 12 5 C 7 12—18 1»
Jiul 12 3 3 4 13—18 9
,.U- Cluj 12 2 5 5 8—16 9
Petrolul 12 2 5 5 6—17 9
Steaua 12 1 6 5 6—15 8

(sub 21 de

ANUNȚ
INSTITUTUL DE MARINA DIN CONSTANTA

Anunță că pînă la data de 28 iunie 1973, se primesc înscrieri 
pentru concursul de admitere in sesiunea iulie 1973, la urmă
toarele secțți :

Secția Navigație cu specialitățile i
• Transport maritim ;
• Pescuit oceanic ;

Secția Electromecanică navală cu specialitățile i
• Ofițeri mecanici maritimi :
• Ofițeri electricieni maritimi ;

La concurs au dreptul să participe absolvenții * liceelor cu 
diplomă de bacalaureat, secția reală, sau alte școli echivalente, 
bărbați, născuți după 31 decembrie 1948. Pot U se înscrie și 
absolvenții secției umaniste care au un stagiu în producție de 
cel puțin 1 an în specialitate.

Dosarul de înscriere la concurs, care se poate depune * perso
nal sau trimite prin poștă pe adresa Institutului de marină din 
str. Unirii nr. 22 A Constanța, va cuprinde următoarele acte :

— cerere, unde se specifică secția și specialitatea ;
— Diploma de bacalaureat pentru absolvențe Elevii din ul

timul an de liceu vor prezenta o adeverință care atestă această 
calitate ;

— 3 fotografii tip buletin de identitate.
După depunerea dosarului de inscriere la concurs, secreta

riatul Institutului va remite candidatului o adresă prin care 
se stabilește ziua prezentării la examinarea medicală.

Examinarea medicală va avea loc la Policlinica, portului 
Constanța, unde candidatul va trebui să aduc* cu sine urmă
toarele acte medicale :

— buletin R.B.W.;
— buletin de radioscopie pulmonară și gastro-duodenală :
— certificat eliberat de circa sanitară de domiciliu care atestă 

că nu este înregistrat cu boli cronice și acute în stara trans
misibilă.

Examinarea medicală este eliminatorie.
Etapele desfășurării concursului de admitere și programa 

disciplinelor la probele teoretice sînt publicate în broșura : 
„Admiterea în învățămintul superior", ediția 1973.

Pe toată durata celor 4 ani de studii studenții vor beneficia 
de cazare, cantină și uniforma de student de marină în mod 
gratuit, iar la absolvire obțin diploma de ofițer de marină co
mercială, brevetul de ofițer maritim clasa a III-a.

Pregătirea militară va fi asigurată pe timpul studiilor, absol
ventul obținînd la finele studiilor și gradul de locotenent de 
marină în rezervă.

Relații se obțin zilnic între orele 07.00—15.00 la telefon 
22333, sau consultînd broșura „Admiterea în învățămîntul 

superior*, ediția 1973.

șansa cu mare ardoare.rat , ..
F. C. Constanța și-a atins scopuL 
A luat un punct în deplasare, 
mare cit roata carului. L-a do- 
bîndit jucînd corect, și merite 
revin și brigăzii de arbitri. Pe 
mine mă nemulțumește rezulta
tul de egalitate : am pierdut un 
punct acasă pe care, In acest 
final dramatic, e greu să-1 re
cuperăm. El poate cîntări mult 
în destinul echipei noastre. Lup
ta pentru titlu, cit și cea pentru

dențesc), cea de a doua nu. _ e
sigură. Remarc debutul promi
țător al tinărului Lucuță pe
postul lui Deleanu. Spectacolele 
fotbalistice cam lipsesc. E greu 
să mai ceri spectacol in 
asta încordată. Rezultatele 
pe primul plan. E normal !“ 

ROBERT COSMOC. antrenorul 
secund al naționalei : „Un sin
gur lucru e sigur in campionatul 
nostru : nesiguranța 1"

ION VOICA, antrenor la lotul

• Mii de participant la 
„Crosul de vară"

la Școala nr. 187, Iulian Florea, 
Gh. Bratu, Viorel Ungureanu 
(Școala nr. 187) s-au clasat pe 
primele locuri.

București. Programul sportiv 
din ultimele zile a * *
nat de numeroase 
masă — concursuri 
rientare turistică, 
etc. — inițiate de 
U T.C. și care au 
largă participare. Bunăoară, ieri 
dimineață, pe traseele „Crosului 
de vară" din cele opt sectoare 
ale Capitalei s-au întrecut a
proape 15 000 de concurenți, 
f.ind notați cu unele rezultate 
tehnice bune. De un frumos 
succes s-au bucurat concursuri
le de alergări desfășurate în 
împrejurimile parcului sportiv 
„23 August*, la baza hipică din 
Calea Plevnei și Grozăvești, 
unde peste 6 000 de tineri din 
instituții și întreprinderi și-au 
disputat înlîictatca în cursele 
de fond, prilejuind dispute dîr- 
ze și atractive

Pe stadionul de la Străulesli. 
500 de elevi din școlile sectoru
lui 8 au evoluat în trei curse de 
fond, programate în cadrul 
„Crosului de vară", competiție de 
mare amploare rezervată tineri
lor alergători fără clasificare. 
Concursurile au fost dominate 
de elevii școlilor nr. 185 șl nr. 
187. prezenți în număr mare la 
cele trei probe de cros și care 
au ocuoat locuri fruntașe. No
tăm : Tatiana Bădeanu, Mihae- 
la Crișan, Antoaneta Iacoși, de

fost domi- 
acțiuni de 
de cros, o- 
cicloturism 
comitetele 

cunoscut o

• „Cupa Brațoveană" 
la orientare turistică

La Brașov și-au dat întilnire 
200 de tineri, reprezentînd mai 
multe asociații sportive din di
ferite județe și din Capitală. 
Timp de două zile, sîmbătă și 
ieri, ei și-au disputat întliclalca 
pentru cucerirea trofeului „Cu
pa Brașoveana", competiție ce 
a devenit tradițională pentru 
cei ce îndrăgesc drumețiile și 
întrecerile de alergări pe tra
see de munte. Competiția a de
butat cu un concurs de noapte, 
avînd ca protagoniști pe repre
zentanții asociațiilor sportive 
I.TB., Voința și I.P.G.G. din 
Capitală, Steagul roșu Brașov. 
Clujeana și Metal ui roșu din 
Cluj, Tipo-Oradea etc Deși au 
avut de parcurs un traseu difi
cil, majoritatea sportivilor au 
reușit să treacă cu bine acest 
prim examen al concursului 
desfășurat în nocturnă.

pădurea Comana (Ilfov), reunind 
aproape 300 de concurenți din 
Brănești, Snagov, Mîhăilești,
Giurgiu și alte localități de pe 
malul Dunării. Erau Analiștii 
„Cupei județului Ilfov", între
cere ce a început în luna apri
lie, pe £rupe zonale. Așadar, 
acum Se întliheau cei mai buni 
concurenți. care au trecut prin 
,xita“ întrecerilor preliminare 
și care aveau «ă fie supuși u
nor probe mai grele. Ultimul 
act al competiției s-a desfășu
rat pe parcursul a 12 ore. timp 
în care concurenții — pe cate
gorii de vîrstă — au străbătut 
sase trasee, măsurînd între 4 și 
12 kilometri. cu mai multe 
ouncte de control. La categoria 
13—14 ani, fete, pe primul loc 
s-a clasat echipa Unirea Giur
giu, iar Ia băieți vietoria a re
venit formației Voința Comana. 
Concursul rezervat categoriei de 
juniori mici (15—16 
^știgat de formația
Giurgiu, alcătuită 
Marin Vișan și Ilie
juniori mari, cel mai bun punc
taj l-a realizat Gloria Comana 
(T. Mirea și M. Hlciu). iar la 
fet-e, pe primul loc s-a clasat 
formația Liceului de îmbunătă
țiri funciare Hrănești 
Candel și 
Probele de 
tigaie de
sportive Dunăreană, Giurgiu.

național de .
ani) : „Cuplajul inlc^bucurcșlcan 
— slab. Mai ales meciul vedeta 
Dinamo a cîșHgat datorită slă
biciunilor adversarilor. Nu prin 
forțele proprii, ci pe seama ca
rențelor echipei adverse".

C. BRAUN-BOGDAN. obser
vator federal : „La Brașov, am 
văzut o echipă cu un joc con
structiv, ofensiv și eficace * 
Steagul roșu — imprimat de ju- x 
cători foarte tineri și dotați : 
Anghelini, Mateescu, Anghel. și 
o echipă cu o totală lipsă de 
voință, de luptă, de orientare în 
joc — A.S.A. Tg. Mureș. Sur
prinzător ce slab și lipsiți de 
dîrzenie și ambiție au evoluat 
jucători tineri, de talent ca î 
Hajnal (a fost și schimbat), Bo- 
loni. Ispir. Fazekaș. Caniaro. ' 
loc să se ‘ '*■ ’ ‘
complică, 
echipe cu 
puncte 1 
pează".

ILIE OANA, antrenor emerit 
(echipa F.C. Petrolul) ; „Asis
tăm la cel mai disputat campio
nat care a avut loc în ultimele 
două decenii. Deși sîntem cu 3 
etape înainte de final, nu se știe 
campioana — în orice caz cra- 
iovenii sau dinamov^^ 
lasă loc ' 
candidat 
gradării 
tremură. . .
clară a lui Dinamo, cu o echipă 
din care au absentat doi titulari 
de marcă : Dinu și Deleanu. E 
victoria unui joc calculat. Re
marc faptul că echipele mani
festă o foarte bună pregătire 
fizică, deși acest maraton fotba
listic neobișnuit programează 
cite două etape pe săptămînă!"

. - . - - In
clarifice, situația se 
Ar putea retrograda 

25 sau chiar 26 de 
Acest dramatism fra-

nu mai 
pentru un al treilea 
— iar în zona retro- 
sînt 4—5 echipe care 

Surprinzătoare victoria

V. CABULEA

ani) a fost 
Școlii nr. 2 
din elevii 
Vasile. La

• 100 de echipe 
pe traseele din 
pădurea Comana

O amplă competiție de orien
tare turistică a avut loc și In

Elisabeta 
seniori au 
echipele

(Ștefania 
Tingău). 
fost eîș- 

asociației

Tenismanul român Ilie Năștase continuă seria succeselor inter
naționale din acest sezon. După ce cu o săptâmină în urmă ter
minase învingător in marele turneu de la Roland Garros, cam
pionul român și-a înscris în palmares o nouă victorie cîș^t^i^igind 
.campionatele internaționale ale Italiei, desfășurate la Roma.

După ce și-a adjudecat în numai 10 minute ultimele două 
ghemuri din partida semifinală întreruptă duminică cu italianul 
Paolo Bertolucci, pe care l-a întrecut cu 6—2, 3—6, f—3, 3—6, 6—0, 
Ilie Năstase la înHlnH în finală pe campionul spaniol Manuel 
Orantes. Jucând foarte bine. Ilie Năstase a obținut o victorie 
clară cu 6—1, 6—1, 6—1. Superioritatea tenîsmanului român a 
fost evidentă, în toate cele trei seturi ale finalei, el dominîn- 
*du-și adversarul sub toate aspectele.

Ca si turneul de la Roland Garros, concursul de la Foro Ita- 
lico a stat sub semnul marilor surprize. Astfel, după ce austra
lianul John Newcombe, americanii Arthur Ashe, Cliff Richey 
și iugoslavul Nikola Pillci au fost învinși încă din primele tu
ruri, favoritul nr. 1 al competiției, americanul Stan Smith, a fost 
și el eliminat în sferturile de finală. Din nou. ca și la Roland 
Garros, Hie Năstase a salvat prestigiul marilor favoriți. Excep- 
tînd semifinala cu Bertolucci. în care a cedat două seturi, Ilie 
Năstase și-a întrecut net adversarii cîștigind de o manieră ca
tegorică această competiție de anvergură a sportului alb.

în urma acestui nou succes. Ilie Năstase s-a distanțat în cla
samentul „Marelui Premiu-Filt". E] totalizează în prezent 190 
puncte, fiind urmat de italianul Adriano Panatta — 91 puncte 
și australianul John Newcombe — 77 puncte

SERIALUL DE ȘAH
„Arta combinației"

POZIȚIA 2 Albul la mutare
La prima vedere poziția 

pare echilibrata după ultima 
mutare a negrului Td6, care 
apârâ matul pe linia a 6-a. 
Albul la mutare ciștigâ însă 
spectaculos. Care este muta
rea cingătoare ?

POZIȚIA CONTROL

Alb: Khl. DgS. TU. T12. 
NI7, pioni ol, b2. W (9 
p<ev«). Negru; RM, De4, 
Tdâ, W, Nb7, pioni «7, bâ. 
H7. (8 piese).

Soluția poziției nr. 1
POZIȚIA NR. 1. Intervenită în partida Dementiev — Karpov 

(campionatul U.R.S.S. 1970) cerea cititorilor rezolvarea într-o 
mutare după care negrul era silit să cedeze. Soluția corectă 
indicată de majoritatea cititorilor este 1 Dc5 X do 1 1 și negrul 
cedează deoarece este mat sau pierde mult material. Mutările 
celelalte indicate de cititori ca 1 Te7 x e8 4- sau 1 Dc5 — c7 sau 
1 Ne5 — f6 nti sînt incorecte însă nu respectă datele poziției nr. 
1 care cer indicarea mutării ce cîștigă imediat.

Deci soluția este 1 Dc5 Y d5

• în concursul internațio
nal de lupte greco-romane 
de la Varșovia, sportivul 
român Cornel Leca s-a situat 
pe primul loc la categoria 
semigrea..

• Turneul interzonal de 
șah de la Leningrad a conti
nuat cu partidele întrerupte 
din primele runde. Fără să 
reia jocul, cehoslovacul

Smejkal a cedat partidele 
cu Uhlmann și Gligorici. 
Kuzmin a cîștigat la Tukma- 
kov. iar Karpov l-a învins 
pe Cuellar. S-au terminat 
remiză partidele Larsen— 
Torre, Taimanov—Cuellar și 
Rukavina—Cuellar. Fostul 
campion mondial Mihai) Tal 
a pierdut partida amînaH 
din runda a 4-a cu Hubner.

După 6 runde. în clasament 
conduce marele maestru 
danez Bent Larsen, cu 5,5 
puncte, urmat de 
(S.U.A.) — 5 puncte, 
(U.R.S.S.) - 4.5
Korcinoi (U.R.S.S.) 
ouncte (1).

• Cea de-a 41-a ediție a 
competiției internaționale 
automobilistice „Cursa de 24 
de ore de la Le Mans" a 
fost ^șHgată, la capătul unei 
dispute pasionante, de echi
pajul francez Henri Pesca- 
rolo—Gerard Larrousse.

Byrne 
Karpov 
puncte,
- 4



Securitatea europeană
cauza tuturor popoarelor

continentului, de peste hotare
a tinerei generații

„Așteptăm ca viitoarea 
Conterință europeană să 

continue procesul destinderii"

mAms sismi comisiss

MIXTS IIOMAXII-ITALISXS

Declarația primului secretar 
al U. T. C. D., Encio MoskOT
La întrebarea „Cum a întlmpinaț tineretul bulgar hotărirea 

dc a e se convoca, în luna iulie. Conferința europeană pentru 
securitate și cooperare și ce așteaptă el de la aceasta Ercio 
Moskov, prlm-sucrutar al Upiunii Tineretului Comunist Dimi- 
ti^ovist, a declarat următoarele corespondentului Agerpres, 
C. Amarițul :

Intre 8 și 11 iunie a.c. s-au desfășurat la Romia lucrările celei 
de-a 4-a sesiuni a Comisiei mixte rcmânc-ltaliene pentru apli
carea Acordului de cooperare tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica Italiană. în urma negocierilor 
a fost convenit Programul de cooperare tehnico-științifică pe 
perioada 1973—1974. Programul — care urmează la puțin timp 
după, vizita la nivel înalt efectuată în Italia de președintele 
Consiliului de Stat al României. Nicolae Cuaușescu — se în
scrie pe linia hotărîrii exprese, manifestată de ccIC două țări, de a 
ridica pe o treaptă superioară dezvoltarea relațiilor de colabo
rare. pe multiple planuri, dintre România si Italia. In acest 
sens, documentul, marcind o intensificare si diversificare a 
cccrerării rcmâpc—itallene în domeniile științei și tehnicii, 
prevede temele în care cele două părți sînt interesate să coope
reze. modalitățile concrete de colaborare, acordarea de burse 
pentru specializare și alte asemenea măsuri.

Programul a fost semnat, din partea română, de Romulus 
Susan, membru al Biroului Executiv al Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, iar din partea italiană de Mario 
Bolasco, ministru plenipotențiar în M.A.E. italian. La semnare 
au fost de față Iacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma.

Manifestație a tinerilor și in
tervenție a polițiștilor în fața că
minului „Saint Philippe" de la 
Meudon, greva uceniciior în a
telierele de practică de la Aute- 
uil : ceea ce presa franceză de
numește „revolta orfanilor", 
continuă.

„Revolta
orfanilin^*

„Tineretul bulgar salută ho- 
tărîrea de convocare a confe
rinței. încă de la exprimarea 
propunerii de convocare a unei 
asenienea conferințe, tineretul 
bulgar a militat pentru victoria 
id.«ii securității și păcii pe con
tinentul nostru. în orogramul 
nostru figurează o serie de ma
nifestări consacrate acestei te
me : una dintre ele se va des
fășura în cursul acestei toam
ne, cînd în Bulgaria va avea 
loc un seminar studențesc in
ternațional — organizat în co
laborare cu Uniunea Internațio
nală a Studenților — cu tema 
„Participarea studenților de pe 
continentul nostru la consolida
rea securității europene".

Am participat activ Ia* tcpte 
acțiunile de tinn.'nt consacrate 
Iup-uI pentru convocarea Con
ferinței europene. Acum, cînd 
se știe că această confer^fță ’a 
avea loc, așteptăm de la ea ceea 
cu pșUcppUI întreaga omenire
prcgru•l•uă| ceea cu așteaptă
întregul popor bulgar • ca ua să 
fie o întîlnire frunucas» care 
să continue evoluția nczlnv| a 
situației du pu continent ii nos- 
H-u, evoluție fr.drnrtată spre 
destinderua încordării. Umm-
durea colaborări? ș| con^lldarea 
sncurluățil| în această perspuc- 
HIvI, noi privim Iupup pentru
suăur|tatu șl pacu ca nu o parF 
a luptei pentru snur. <atc< 
pacna întregului glob".

Bătălia pentru sporirea
producției agricole

L
a sfîrșitul lunii aprilie tinerii 
de la orfelinatul asistenței pu
blice din Meudon — în număr 
de peste 1 200 — au protestat 
prin cîteva adunări și trimite
rea unei scrisori către forurile 
tutelare impouriva a cmep r^ săptăn^^nacu I 

L'EXPRESS descria ca fiind „un regim de 
viață cazon și absurd, reminiscență a unor 
timpuri trecute, care răpește tinerilor orim 
posibilitate de exprimare reală". Cîteva zile 
după această manifestare rrcinstatarl| la 
2 mai, trei elevi de la respectivul ănntru| 
ăcn•ldnrpțl de direcțiune ca fiind „respon
sabili și instigatori ai tulburărilor", au fost 
scoși din cămin și eliminați din școala de 
ucenici — anexă a orfelinatului — cu se
diul la Auteuil.

De atunci mișcarea de protest a tinerilor 
nu * încetat și a cîștigat în amploare. Ce- 
rind reintegrarea imediată a colegilor eli
minați și satisfacerea rnvnndlăărilcr privind 
regimul lor de viață, tinerii au declarat o 
grevă care a dus, practic, la închiderea cen
trului profesional de la Auteuil.

Cauzele protestului tinerilor
ucenici din Meudon •Cobai fără

voie și „teste" ilegale
fapt ei ? In scrisoarea amin- 
aprilie forurilor tutelare, se

Ce doresc de 
tită, trimisă în . _ ___ ____  , .
spune : „De aproape doi ani solicităm di
recțiunii centrului de asistență să nu mai 
fim supuși unor practici care ne înjosesc. 
Ceea ce am obținut au fost doar cîteva foi 
de salată în plus în farfurie și permisiunea 
de a ne putea plimba pe aleile parcului 
căminului de la Meudon între ora 17 și 18 
p.m. Noi vrem să nu mai fim puși la cor
vezi pentru membrii direcțiunii și adminis
trației, vrem să fim considerați ca oameni 
demni, la fel cu ceilalți tineri. Dorim să nu 
fim împiedicați să ne adunăm pentru dez
bateri de idei și politice, să ni se dea li
bertatea de exprimare, să fim liberi în re
lațiile cu exteriorul, cu tinerii din afara

centrului nostru. Vrem să se ia măsuri ea 
să nu mai fim folosiți ca niște cobai pentru 
experimentarea unor produse ale firmelor, 
așa cum a fost cazul cu afacerea, pe care 
am denunțat-o la începutul acestui an, a 
cosmeticelor.
'Acea „afacere a experimentelor cu cos

metice" a făcut, de altfel, obiectul unor 
cercetări. Sesizate de mai mulți ucenici d« 
la Meudon că un medic testează asupra tu
turor tinerilor de la acest centru produse 
cosmetice și că direcțiunea îi obligă să se 
supună acestor teste, organele judiciare au 
întreprins o anchetă. Pină acum nu s-a co
municat nimic oficial cu privire la rezul
tatele anchetei, dar presa franceză a vorbit 
despre anumite „avantaje materiale" create 
„unor persoane" din conducerea centrului 
„Saint Philippe" de cele trei firme produ
cătoare de cosmetice testate. Cit privește 
testele în sine, specialiștii organelor de an
chetă au ordonat imediata lor încetare ceea 
ce, după cum sublinia L'EXPRESS, vădește 
„nu numai caracterul lor abuziv, dar și po
tențiala lor nocivitate pentru sănătatea tine
rilor cobai fără voie".

Intre timp, la sfîrșitul lunii mai, o nouă 
piesă s-a adăugat „dosarului centrelor de 
asistență publică" : afacerea testelor efec
tuate într-un alt orfelinat, cel de la Thiais. 
Acolo erau testate produsele de laborator 
ale unei mari fabrici de paste dentare care 
încearcă diferite combinații cu fluor. Firma 
respectivă a trecut chiar la reclamă comer
cială pe baza acestor teste ilegale, forțate, 
efectuate asupra celor peste 1 500 de tineri 
de la centrul din Thiais.

„Cazul Meudon" n-a constituit, pare-se, 
un accident...

E. R.

și

în R. D. Vietnam TINERETUL LUMII TINERETUL LUMII TINERETUL LUMII TINERETUL LUMII

zz 0 etapă de importanță
excepțională pe calea

realizării securității europene
Un comentariu al ziarului

„Trybuna Ludu“
„Șansă pentru Europa" 

își intitulează ziarul 
„TRYBUNA LUDU" un 
comentariu asupra în
cheierii cu succes a con
vorbirilor rifullîiaterale 
de la Helsinki, consacra
te pregătirilor 
țel pentru 
cooperare 
european.

Desfășurarea 
convorbirilor —

conferin- 
șl 

continentul
securitate 

pe

rezultatele
Inrelevă

G^IMUNIȘTII 
ARGENTINIENI 

SPRIJINĂ 
TRANSFORMĂRILE

INITIATE DE GUVERN
In cadrul unui miting orga

nizat la Buenos Aires. Rubens 
Iscaro. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Argentina, a ex
primat sprHinul comuniștilor 
argentinieni fată de procesul de 
transformări inițiat de guvernul 
Hector Campora. în viata so- 
cial-politică a tării.

„Partidul Comunist din Ar
gentina — a relevat Rubens 
Iscaro — este un protagonist 
activ al procesului care are loc. 
în prezent. în tară. Militanții 
partidului nostru luptă, alături 
de muncitori, țărani și student i. 
pentru concretizarea obiective
lor progresiste formulate de 
actualul guv-ern argentinian".

Referindu-se. apoi, la unele 
probleme legate de situația e
conomică a tării, el a subliniat 
că soluția depășirii crizei eco
nomice rezidă in..........
pendenței fată 
străine, precum 
țarea proorietății 
liste în industrie

co^r-tariu — au confirmat efi
cienta sistemului co^ltfrilor 
multilater^le. Ele au demonstra^ 
de asemenea, că dinco-lâ de u- 
neie deosebiri de păreri. In no- 
litica statelor europene se ma
nifestă o încrede-e •'recrțtndă. 
față de interesele comune care 
vizează ■lcnsc||darea soc-i și
dez^^^^a!ea col ab^â rii '•cmnis- 
ee^- Acrste fapte sfat - mârtur'* 
a traaUol^mâr^cr r:.-c^rnde 
rens-a-e pe c^i^^tfn^mi r'O!r■-r.j. 
ele des^’^îtrnd noi si fanTo*^. 
te perspective în fața Eur^^-ț* 
— scrie ziarul pc,lcnez. „Con
vocarea eonf.eninței — se arată 
în c^-tinuare în com^ta^u — 
repr*zir_:ă o dovadă că Europa 
•e află ta pragul unet na; etape 
în del^•c'tarr^ sa . d»
trecere de Ia relații Hla-^-ale. 
la elaborarea într-un cadru 
multilateral a normelor de co
laborare între țării e c^'tfnen- 
tului rc•tru!".

Confdnța va marea o etapa 
de imp^.r-tanîă excepțiocall p» 
calea realizării sanseior re s-au 
conturat !n fața Europei — edi
ficarea unui v.stem garantat de 
securitate si colaborare. pre
cum și lcnsclidarea situației de 
pe cnntiner.rul nc•rUl fa spi^^- 
tul coexistenței pasr.ice a țâri
lor cu sisteme sdiaie difwite' — 
apreciază în înrhe’^re „TRY
BUNA LUDU".

In cadrul eforturilor de reconstrucție a țării, intensificate in 
-- Acordului de la Paris, coopera

* " din R.D. Vietnam înregistrează
pentru sporirea producției agrl-

perioada de după încheierea 
tivulu agricole de producție 
succese importante în bătălia 
cole.

A•t^nll țăranii coocperatcri au 
depus, in ultimele luni, o 
munci susținută pentru culti- 
va-np tnrnnlrilo^| au aplicat o 
serie de măsuri pentru comba- 
tnrna cpiam^ilților naturale și 
au reușit să culeagă*o bună re- 
cătă de orez timpuriu și de 
primăvară Potrivit rnlatlri|cr 
aresei r.•r'd-vietUlrn^<^2el pIi.1 la 
sflrsitul lunii mai. recoltatul a 
fost încheia: pe 7^ la sută din 
totalul suprafeței ;asămlnțptn 
cu or^ timpuriu ș| de prlmă- 
vară. Datorită îngr- 
purlltcarn a duar-nr si folo— 
sirii unor semințe ds calitate. o 
serie de ca^?"p*|vn au naliXtl 
lrnșieI| •lb$:a.nțiple ale prtu
duăț.inil r■e■u•trld■J-sn. In unele

localități, să se recolteze pînă 
la 5 tone de orez per hectar.

• AGENȚIA V.N.A. infor
mează că Nguyen Duy Trinh, 
vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, șj Krister Wick
man. ministru suedez de ex
terne, au semnat, luni, la 
Hanoi, un acord de coopera
re economică și tehnică in
tre R.D Vietnam și Suedia.

In aceeași zi. delegația gu
vernamentală suedeză, con
dusa de Krister Wickman, 
și-a încheiat vizita oficială 
in R.D. Vietnam, părăsAid 
Hanoiul.

TIR DE RACHETE
ASUPRA AEROPORTULUI 

DIN PNOM PENH
Detașamentele forțelor __ . 

zlstunțl populară din Cambod- 
gia și-au intensificat, in ulti
mele zile, acțiunile împotriva 
principalelor poziții deținute 
încă de trupele lonnollstu. Ur
mi nd atacului efectuat cu succes 
simbătă noaptea, forțele patrio
tice au bombardat din nou ae
roportul militar si civil din ca
pitala Pnom Penh. asupra că
ruia a fost îndreptat. în cursul 
serii de duminică, un puternic 
tir de rachete. Atacul a fost 
lansat de la numai 15 km dis
tantă de centrul capitalei, pro-

•

de re- vocind avarii ale pistei si in
stalațiilor militare din apro
pierea aeroportului.

• FORMAȚII ale 
tactice americane, 
bombardiere de tipul . __ 
efectuat. în cursul zilei de du
minică. noi operațiuni de bom
bardament asupra zonelor eli
berate ale Cambodgiei — a a- 
nuntat un purtător de cuvînt 
oficial al comandamentului for
țelor militare americane din 
Oceanul Pacific.

aviației 
incluzînd 
B-52. au

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT
tății și integrității teritoriale a 
Cambodgiei.

Cooperare 
româno-egipteanâ

lichidarea de
de interesele 

si în desfiin- 
privat-canita- 
si agricultură.

Sclipsa de soare 
și prevenirea 
superstițiilor 

înaintea eclipsei de •cpre 
cam se va produce la 30 iu
nie p.c.. Departamentul pen
tru informații al Kenyei va 
distribui populației mater|ale 
de propagandă științifică, 
pentru a preveni panica ge
nerată de superstițiile care 
mai circulă in popor în legă
tură cu atari fenomene. In 
regiunea în care eclipsa va fi 
tcHplăl cu se întinde pe o fî- 
șIu de circa 150 kilometri din 
nordul țării, cadrele didactice 
si puHc^lHlțllu locale . vor ex
plica populației, îndeosebi 
«IuI din Hriburllu nomade, 
camele • științifice ale acestui 
fenomen naturală. _ .

După cum se știe, eclipsa 
totală de soare din regiunea 
de nord a Kenyei va dura a- 
proxlma-v 5 minute. Feno
menul nu a mal fost observat 
în această lcnl a Africii în 
timpul actualei generații și 
nu se va reedita, potrivit ca|.- 
culnlcr a•Hrcncmiăn| pînă în 
anul 2150.

Un mare număr de savanți 
și tehnicieni din diferite țări 
vor urmări din oaza Lclengp- 
lani. situată pe malul sudic 
al lacului Rudolf, acest inte
resant și rar fenomen astro- 
ncmiă.

rZ/Z//ZZ///ZZ///ZZ/Z/Z///ZX////4ZMIMIM/AM/AkV///A

Repere lîlipineze
Poporul filipinez sărbătorește astăzi împlinirea a 75 de ani 

de la proclamarea independenței de stat a țării sale. La 12 
iunie 1898 ca urmare a unei îndelungate lupte de eliberare 
împotriva dominației coloniale spaniole, insurecția armată 
condusă do eroul național Rizal a dobindit victoria, creîn- 
du-se Republica Filipine.

• Situată între Oceanul Pacific și Marea Chinei, în zona 
Asiei de sud-est, Republica Filipine este un arhipelag format 
din 7 100 de insule, ocupînd astfel al doilea loc în lume după 
Indonezia in ce privește numărul de insulei Suprafața to
tală a arhipelagului este de 296 213 kmp. din care principa
lele două insule, Luzon și Mindanao, reprezintă circa 70 Ia 
sută. Populația, cifrată la circa 40 de milioane de lccultc-ril 
este concentrată în cea mai mare parte pe cîmpia insulei 
Luzon, peste 800 de insulițe fiind total nelocuite.

*

• DCLfClTlt

<• • •» 
rw ț»r»

al Partidului Democrat Creștin 
(P.D.C.), prin alegerea celor 120 
de membri ai Consiliului Națio
nal al partidului. In cursul a
cestui săptămlnl. grupurile par
lamentare din Camera Deputați- 
lor și din Senat urmează sâ-șl 
aleagă proprii lor reprezentanți 
ia organul conducător al P.D.C., 
în număr de 24, iar în prima sa 
reuniune, programată pentru 17 
iunie, consiliul național va de
semna președintele, secretarul 
politic și Direcțiunea P.D.C.

încheierea lucrărilor 
Congresului P.D.C.

• DHCP aiXC! ZILE de der- 
bateri vrîase. U Borna s-aa în
cheiat. domîaikâ seară, lucră
rile reiu< du-al 12-lea Congres

PURTĂTORUL DE CUVINT 
al Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a dat 
publicității o declarație în care 
se protestează împotriva prezen
ței trupelor tailandeze pe teri
toriul Cambodgiei și a partici
pării lor la operațiunile aeriene 
și navale contra forțelor patrio
tice. In declarație se cere guver
nului de ia Bangkok să pună 
imediat capăt actelor sale de 
intervenție împotriva indepen
denței, suveranității, neutrali-

Candombe
olan btlater

Istorie, tradiție, bucurie, suferința 
strinse intr-un spectacol și spuse in ritmul vije
lios și obsedant de Candcmoe— Pentru uragua:- 
yeni Candombele este poete cea 
tata referire folclorică. Născut in 
de negri sclavi, aduși de spanioli 
in primele decenii ale secoîului al 
dombe s-a păstrat neaiterot pînă 
stre, in rîndul populației mulatre, puțin 
rccsâ, concentrată in zona vechiului port 
Montevideo.
„Uruguay-foldor Candombe*. „De la Cando»- 

be la tango”, Candcmbe-CaInaval. spectacole 
organizate de Teatrul negru din vuc-tul cartier 
Cerro spre a se aminti mereu Uruguayu I j-, o^o 
tinăr și europenizat, că toate deHciile fiestelor 
de astăzi și-au avut începutul aici, in partea 
orientală a fluviului Uruguay, sub coastele pie
troase ale estuarului La Plata. înfășurări in 
stambe multicolore, cu predominanță de porto
caliu și verde, imbrăcati in costume cu dungi 
late din pinlâ rară, cu pălării de paie sau jobene 
înalte și lucioase, iar dansatoarele in fuste lungi 
de bumbac și rafie, băieții și fetele se avintă 
in dansurile impuse de tam-tam-ujile tobelor a- 
lungitu și decorate strident.

...Le, le, le vamos a cantor, oi le, le, le... 
Degetele toboșarilor cad implacabil pe burduful 
tamborinelor

...Sînt candombe uruguyan / sînt candombe 
oriental / nepot de sclav negru / pionier al car
navalului. / Mama a fost spălătoreasă / Tatăl 
meu cârdor de apă și lemne > eu port mereu 
in singe / toate ritmurile tobelor.

Cîntecele evocă primele decenii ale secolului 
trecut cînd, după lichidarea ultimelor rămășițe 
ale triburilor indiene Charrua chanaes și Tapes 
cuceritorii spanioli și marii proprietari decurgînd

moi î-ocoIi - 
m*cile coion-, i 
și ccItugbezl 

MlX-Aua. Can
in mu noa-
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• DOUA PERSOANE șî-au 
pierdut viața în cursul unor in
cidente care au avut loc dumi
nică în Irlanda de Nord. Au 
fost înregistrați, totodată, mai 
mulți răniți, dintre care patru 
copii. Potrivit părerii oficiali
tăților, incidentele semnalate în 
mai multe localități nord-irlan- 
deze au fost provocate de gru
puri extremiste. Numărul vic
timelor înregistrate în cursul 
tulburărilor din Irlanda de 
Nord este în prezent de 816 per
soane.

100 milioane de cărți
• INSTITUTUL CUBANEZ 

AL CĂRȚII — cea mai impor
tantă instituție editorială a ță
rii, creată în 1967 —, a tipărit 
în cei șase ani de activitate 100 
milioane de cărț» dintre care 
peste jumătate sînt manuale 
școlare și diferite cursuri pen
tru învățămînt. Dună numărul 
de cărți pe cap de locuitor. 
Cuba se situează pe primul loc 
în America Latină.

• Relieful, foarte diferit de la insulă la insulă, are o tră
sătură comună — prezența unor terase largi și mănoase bune

Imagine din Manila.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

KISSINGER DESPRE PROBLEMELE
ALIANȚEI ATLANTICE

FRANCE PRESSE : „S.U.A. au fost obligate să 
țină cont de reticențele guvernului francez'

Scrutinul

I
I
I

pentru agricultură. Printre principalele resurse naturale se 
numără : lemnul (trei sferturi din suprafața țării e acope
rită cu păduri), cuprul, fierul, zincul, cromul, petrolul, plum
bul.
• Mai ales in ultima perioadă Filiplnule s-au angajat pe 

calea lichidării înapoierii economice și social-culturale moș
tenite de la colonialism, căutîndu-și un drum propriu de 
dezvoltare. Agricultura, sector care cuprinde 60 la sută din 
populația activă, a cunoscut in ultimii ani indici mai ridi
cați de creștere. Un succes remarcabil îl constituie sporirea 
considerabilă a randamentului culturilor de orez ceea ce a 
permis lichidarea importurilor de orez — hrana de bază a 
filipinezilor. Paralel, s-au întreprins pași importanți pentru 
valorificarea marii bogății forestiere prin dezvoltarea indus
triei de prelucrare a lemnului. In linii mari, actualmente in
dustria este reprezentată mai ales prin fabrici prelucrătoare 
a materiilor prime agricole, a lemnului și a unor metale. In 
ultimii cițiva ani s-au realizat progrese in dezvoltarea in
dustriei miniere. E semnificativ faptul că printre proiectele 
prioritare ale planului de dezvoltare economică (1971—1974) 
se numără asemenea obiective ale edificării unei industrii de 
valorificare a bogățiilor minerale ca : topitorii de cupru și 
aluminiu, furnale înalte și laminoare la cald, o uzină pentru 
tratarea sulfului și o întreprindere pentru producerea de 
cocs metalurgic.

i

.*

din ei, sau vuniț- de aiurea, au importat cîteva 
mii de brațe negre pentru muncile grele ale 
c t n.oului sau pentru orașele proaspăt ridicate. 
Apoi, in urma lor, călugării iezuiți din Misionus 
i-au convertit în buni catolici, învățindu-i să se 
supună si să nu rivneasco la avutul stăpinilor.

Alte dansuri ți alte cintece inspirate 
drito Ferreira, îndrăgit poet popular, acompania
ză sunetul percutant al tobelor anunțind un nou 
tablou al istoriei orientalilor. Resono un tambor... 
Mamo a luchar las tribus en pie de guerra 
estân prontas con sus armas a pelear... Cu 
emoție și convingere lustragiul sau hamalul ne
gru de azi, artist în orele libere, cintă bărbă
teasca luptă de ieri dusă sub steagurile eroului 
național Artigas pentru independența pâmîntului 
Uruguayan.

Artiștii coboară de pe scena incendiata de lu
mina inofensivă, antrenînd publicul spectator 
într-un final neprevăzut de regie.

Este o mica repetiție a marelui carnaval de la 
crepusculul verii sud-americane care strînge, 
pentru un moment, deasupra rivalităților politice 
pe cetățenii orașului Montevideo in ritmurile 
cîntecelor și dansurilor, ale căldurii și culorilor 
Candombe.

etiopian

ILEANA VLAD

Etiopia se pregătește pentru 
cel de-al cincilea scrutin gene
ral din istoria tării. programat 
pentru perioada 23 iunie—7 iu
lie. Aproximativ cinci milioane 
de alegători, dintr-o populație 
de 25 milioane, urmează să de
semneze 134 de membri ai Ca
merei Inferioare a Parlamentu
lui ; membrii Camerei Superi
oare (Senatul) vor fi. potrivit 
constituției, desemnați personal 
de către împăratul Haile Se
lassie.

Aproximativ 2 000 de candi
dați participă la o campanie e- 
luctorală în cadrul căreia accen
tul principal se pune pe perso
nalitatea și viata de familie a 
fiecăruia dintre ei. Coretituția 
interzice. în acest sens. în
scrierea în competiția electorală 
în cadrul unui partid sau pe 
baza vreunei platforme politice.

Rezultatele alegerilor urmează 
să fie cunoscute abia spre sfîr- 
sltul lunii iulie, din pricina 
mijloacelor deficitare de comu
nicație din unele regiuni ale 
tării.

comnua separat, pentru regle
mentarea problemelor militar^e, 
cxnerriale si monetare in ca
drul o^rar.ismelo- de resort — 
tra-smite agenția 
PRESSE. Kissinger a 
ccc^tur.tti'ea tinerii 
nhmi a adjunetilor ....
de externe din țările membre 
ale N A.T.O.. pentru a elabora 
o nouă ..durîarațlu du princi
piu" nu va E decisă decit dacă 
întrevederile politice bilaterale 
si n^£•cl^rile multilaterale spe
c flee vor fi înregistrat un pro
gres suficient.

Agenția FRANCE PRESSE 
remarcă faptul că ..Statele Uni
te au fost obligate să tină cont 
de reticentele guvernului fran
cez. in ciuda dorinței lor de a 
..globaliza" toate problemele in- 
teratlantice pentru a le trata, cit 
mai curind posibil pe plan mul- 
tilater^".

FRANCE 
explicat că 
unei reu- 
miniștrilor

• în strînsă legătură cu crearea unei economii de sine stă
tătoare și afirmarea identității naționale, se înscriu si efor
turile din ultimii ani ale Republicii Filipine punf-u lărgirea 
si diversificarea relațiilor economice și politice. în 1968 a 
fost votată în parlamentul de la Manila o lege privind re
lațiile cu țările socialiste. De atunci delegații economice fill- 
pineze au întreprins vizite într-o scrie de țări socialiste prin
tre care si țara noastră. Stabilirea de relații diplomatice în
tre Republica Socialistă România și Republica Filipine. în 
martie 1972. a constituit un nou nas. important. în direcția 
colaborării recîprro* aannlajoase dintre cele d«uă tari și po
poare. Recenta vizită în țara noastră a secretarului de stat 
c-ntru «"--'cultură si resurse naturale t I Flllninelor a relie
fat, o dată mai mult, realele posibilități de dezvoltare a 
schimburilor economice și comerciale, de conlucrare largă 
româno-filipineză în diferite domenii.

P. NICOARA
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O HOTARRE 
A PRINȚULUI 

SUVANNA FUMA

Convorbirile
de la Paris
• O NOUA 

convorbirilor 
duplinirii prevederilor Ac lor
dului de pace asupra Viet
namului a avut Ioc luni 
după-amiază, la Paris. Au 
participat Nguyen Co Thach, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe al R.D. Viet
nam, și William Sullivan, 
subsecretar de stat adjunct 
al S.U.A.

REUNIUNE a 
consacrate în-

Postul de radio al Frontului 
Patriotic Laotian a informat des
pre hotărirea prințului Suvanna 
Fuma, primul ministru al gu
vernului de Ia Vientiane, de a 
permite contacte intre repre
zentanți ai F.P.L. la Vientiane 
și diplomațl, llaristl sau alte 
persoane interesate. Hotărirea 
prințului Suvanna Fuma anu
lează decizia luată de unele e- 
lumentu ultrareacticnare din 
rîndul autorităților de la Vienti
ane, care ordonaseră încercuirea 
de către poliție a reprezentanți ei 
și întreruperea contactelor nor
male sus-amintițe.

Postul de radio al F.P.L. sa
lută hctărirea prințului Suvanna 
Fuma, menită să creeze condiții 
pentru stabilirea de contacte 
între reprezentanța F.P.L. și 
persoanele interesate, să favori
zeze negocierile dintre forțele 
patriotice laoțiene și guvernul 
de la Vientiane.

Adunarea populară 
de la Slavovița

Cu prilejul manifestărilor 
închinate împlinirii a 50 de 
ani de la răscoala antifascis
tă din Bulgaria, din iunie 
1923, la Slav^ța, în județul 
Pazargik, a avut loc o mare 
adunare populară.

L-.ind cuvîntui, Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a evocat evenimen
tele din anul 1923. Infățișind 
apoi realizările Bulgariei în 
construirea socialismului,
vorbitorul a relevat că sar
cina cea mai importantă 
pentru poporul bulgar constă 
în prezent în asigurarea în
deplinirii noului program al 
partidului, în îndeplinirea și 
depășirea celui de-al șaselea 
cincinal.
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