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S-A ÎNCHEIAT

CU 4 ZILE MAI DEVREME
Vizita președintelui 

Republicii Populare Congo, 
comandant Marien N’ Gouabi

O dată ajunși în perimetrul 
Șantierului naval Constanța 
ne-am Îndreptat către docul plu
titor nr. 2. Alegerea determina
tă de două motive. 1. Acest 
punct de lucru este „un loc fier
binte" de muncă, aici efectuin- 
du-se jumătate din totalul repa
rațiilor de nave din șantier (cea
laltă jumătate la docul plutitor 
nr. 1). 2. In acest sector de ac
tivitate productivă trebuie să se 
finalizeze angajamentul anual al 
organizației U.T.C. de la cons- 
trucții-corp de a termina cu 4 
zile înainte de termen repara
țiile a două nave de tonaj mij
lociu.

— De fapt, ne informează to
varășul Marin Croitoru, secreta

rul comitetului U.T.C. al șantie
rului, ați sosit „o clipă" prea 
tîrziu. încă de alaltăieri — 5 iu
lie 1973 — băieții și-au îndepli
nit promisiunea, cele 2 nave ple- 
cind deja „complet însănătoșite" 
in cursă.

— Nu cumva, grăbindu-se 
să-și țină cuvîntul, tinerii inte
grați in această dificilă între
prindere, au neglijat lucrările la 
alte nave 1

— Nici vorbă — precizează to
varășul Ion Chiriac, comandan
tul docului menționat. In inter
valul de timp 1 iunie — 6 iulie 
aveam planificate repararea a 10 
nave ; s-a reușit „aducerea la 
linia de plutire" a 18 nave. Deci, 
un număr aproape dublu. Reu

șită la care Ion Panov, Paul Do- 
brescu, toți ceilalți tineri mun
citori de la organizația cons- 
trucții-corp și-au adus din plin 
aportul, lucru firesc, de altfel, 
avind in vedere că ei, uteciștii 
reprezintă aproape 70 la sută 
din totalul oamenilor noștri.

— Ce înseamnă pentru șantier 
4 zile ciștigate in întrecerea cu 
timpul ? — întrebăm.

în loc de răspuns ni se indică 
un panou aflat la cițiva pași pe 
care citim : „Reducerea cu nu
mai o zi a duratei de staționare 
a navelor pe docul plutitor nr.

GH. GHIDRIGAN
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Sosirea 
in Capitală

La invitația tovarășului 
Nicolae Caeușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, marți a sosit în țara 
noastră, intr-o vizită oficială de 
partid și de stat, comandant 
Marien N’Gouabi, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, împre
ună cu tovarășa Celine 
N’Gouabi.

Intilnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi, cu ocazia vizitei șe
fului statului congolez, care 
continuă in fapt dialogul la ni
vel inalt statornicit cu prilejul 
călătoriei in Republica Popu
lară Congo a președintelui Con
siliului de Stat, reprezintă o vie 
expresie a relațiilor de priete
nie și strinsă colaborare existen
te intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Congolez a! 
Muncii, intre cele două țări și 
popoare ale noastre, o mărtu
rie pregnantă a dorinței comu
ne de a promova și extinde pe 
multiple planuri aceste rapor
turi, in interesul reciproc, al 
cauzei democrației și socialis
mului, al înțelegerii și cooperă
rii in lume.

Sub aceste auspicii a avut 
loc solemnitatea sosirii coman
dantului Marien N’Gouabi, 
președinte al Partidului Congo
lez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, șef al 
statului.

Pe aeroportul Otopeni, în o- 
noarea înaltului. oaspete congo
lez, au fost arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Congo, care încadrează portre
tele celor doi conducători de 
partid și de stat ; pe mari pan
carte au . fost înscrise urările : 
„Bun venit în România pre
ședintelui Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Mun
cii. președinte al Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’Gouabi'1, 
„Să se dezvolte și să se întă
rească prietenia și colaborarea 
dintre poporul român și poporul 
congolez".

La ora 13,00, nava preziden
țială, escortată de avioane ale 
forțelor noastre armate, își face 
apariția deasupra aeroportului.

In întîmpinarea solilor po
porului congolez au venit to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, tova
rășii Gheorghe Pană, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekas, Cornel 
Burtică, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex-

(Continuare în pag. a lll-a)

iNVĂȚĂMiNTUL RDMĂNESC PE DRUMUL ASCENDENT 
. Al BEZVOLTĂRII Șl PERFECȚIONĂRII

Ziarele au făcut cunoscu
tă Hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie, cu 
privire la dezvoltarea și 
perfecționarea invățămintului 
în Republica Socialistă 
România. Astfel că, la ora 
actuală, școala noastră de 
toate gradele deține un pro
gram riguros elaborat, avind 
la bază, așa cum a apreciat 
plenara, contribuția teoreti
că și practică a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU in 
rezolvarea problemelor fun
damentale ale dezvoltării 
unei școli moderne, integra
tă producției și cercetării 
științifice, strîns legată de 
practică.

Acest program de înaltă 
ținută științifică, a amplifi
cai sarcinile invățămintului 
nostru, i-a pus probleme 
noi, de mare însemnătate 
privind formarea viitoarelor 
cadre care se ridică din rîn- 
durile tinerei generații. Se

ÎNTRE TOVARĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU
SI MARIEN N’GOUABI

în după-amiaza zilei de 10 
iulie, au început convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general _al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și comandant Marien 
N’Gouabi, președintele Comite
tului Central al Partidului Con
golez al Muncii. președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului.

In cadrul convorbirii, au fost 
analizate stadiul relațiilor din
tre cele două partide și state, 
modul cum sînt îndeplinite ho- 
tăririle convenite cu prilejul 
vizitei făcute la Brazzaville de 
către președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, precum și perspecti
vele deosebit de favorabile pen

află condensate în rîndurile 
sale o experiență, o evoluție 
mereu ascendentă a școlii, 
care și-a găsit jaloanele in 
Directivele C.C. al P.C.R. 
din aprilie 1968, ceea ce a 
făcut posibilă stabilirea noi
lor parametri pe baza orien
tărilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, a cerințelor 
pe care progresul societății 
noastre le adresează școlii 
de toate gradele.

O asemenea perspectivă de 
dezvoltare și perfecționare 
s-a conturat, în fapt, pe te
melia principiilor societății 
socialiste, care consideră 
școala locul unde întreaga 
generație tînără se formează 
esențialmente pentru muncă 
și viață. Capacitatea sa de 
cuprindere este astăzi de 
peste patru milioane, incit, 
practic, la ora actuală, 91 
la sută din cei de vîrsta 
școlii se află cuprinși într-o 

tru continua dezvoltare și adîn- 
cire a raporturilor de prietenie 
și colaborare româno-congole- 
ze. în acest context, s-a ex
primat dorința comună de a se 
acționa in continuare in direc
ția aprofundării relațiilor poli
tice, economice, tehnico-științi- 
fice și culturale dintre cele 
două țări și s-a apreciat că i- 
dealurile care unesc popoarele 
român și congolez in eforturile 
lor pentru construirea socialis
mului oferă posibilitatea unei 
largi conlucrări pe plan inter
național.

Intilnirea dintre cei doi șefi 
de stat s-a desfășurat într-o 
atmosferă de stimă și înțele
gere reciprocă, de caldă priete
nie.

(Agerpres)

formă de învățămînt de cei 
puțin zece ani, însemnînd, 
cu aceasta că numai după 
aproape trei decenii de Ia 
eliberare, numărul elevilor 
din invățămintul liceal a 
crescut de peste zece ori 
față de anul 1938—1939, iar 
ai studenților, de peste 7 ori.

Spiritul de lucru, construc
tiv, al plenarei, cuvîntarea 
program a secretarului ge
neral al partidului, străbate 
și această Hotărîre. Sint a- 
preciate lucid eforturile fă
cute pentru ca școala noas
tră să se dezvolte armonios, 
precum și devoțiunea cu 
care dascălii cresc o genera
ție de tineri bine pregătiți 
profesional și cu calități e- 
tice comuniste, răspunderea 
cu care însăși generația de 
elevi și studenți se apleacă 
asupra învățăturii și muncii.

PROTOCOLARĂ
Președintele Comitetului Cen

tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’Gouabi, 
împreună cu tovarășa Celine 
N’Gouabi, au făcut, marți sea
ra, o vizită protocolară tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co- 
•.munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu.

La întilnire au participat to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri și tova
rășa Elena Maurer, tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex

O privire de ansamblu a- 
supra prevederilor Hotărîrii, 
lasă să se întrevadă orizon
turile deschise școlii pentru 
a evolua în sensul creșterii 
rolului și locului său în so
cietate, ca principal factor 
de cultură și civilizație. In 
această sinteză se alătură fi
resc obiectivele de bază : 
sporirea rolului școlii in for
marea cadrelor de mîine în 
strinsă legătură cu dezvolta
rea social economică a pa
triei ; creșterea aportului 
său la ridicarea nivelului 
cultural al întregului popor ; 
formarea tinerei generații 
încă în școală pentru muncă 
și viață pentru activități so
cial utile ; promovarea unui 
învățămint deschis, capabil 
să-i dea tînărului pe fiecare 
treaptă a sa, posibilitate de 
a se integra in muncă, de a

(Continuare in pag. a Il-a) 

terior, George Macoveșcu, mi
nistrul afacerilor externe. Su- 
zana Gâdea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, 
Gheorghe Stoian, ambasadorul 
României la Brazzaville.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de tovarășii Charles N’Gouoto, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.M., însărcinat cu 
Departamentul organizatoric, 
Justin Lekounzou, ministrul in
dustriei minelor, însărcinat cu 
problemele turismului, Anatole 
Khondo, secretar .general al 
Confederației Sindicale Congo
leze, Jesephine Bayonne Mou- 
tou, președinta Uniunii Revo
luționare a Femeilor Congole
ze, Eugene Germain Mankou, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Congo la București, Jacob 
Okandza, consilier economic la 
președinție.

Vizita protocolară a decurs 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Ieri au început în centrele universitare ale țării primele probe 
ale examenului de admitere în invățămintul superior — ediția 
1973. Zeci de mii de absolvenți ai liceelor ter/ eîice sau de spe
cialitate trăiesc din nou intensitatea emoțiilor unui examen al 
bunei pregătiri profesionale, dar și ale maturității opțiunilor 
spre diversele căi de afirmare ale tineretului studios. Confrun
tarea valorică a celor mai buni bacalaureați va oferi prin re
zultatele sale măsura calitativă a unei noi generații de „boboci", 
care, din toamnă, își vor începe frumosul, dar și dificilul drum 
spre formarea profesională, în amfiteatrele cetăților universitare 
din țară. (C. S.).

Foto : ȘTEFAN WEISS

PREZENT!
Mecanizatorii și cooperatorii 

dobrogeni și-au propus ca sece
rișul griului să nu depășească 
12—14 zile. Pentru a-și aduce o 
contribuție cit mai substanțială 
la infăptuirea practică a acestui 
angajament, organizațiile U.T.C. 
din satele județului au solicitat 
tuturor tinerilor un unanim 
..prezent" cotidian pe frontul 
fierbinte al piinii. La Oltina, Co-, 
badin. Chirnogeni.' Comana, Te- 
chirghiol, 23 August, Tuzla, Bă- 
neasa, Topalu, Pecineaga, Hir- 
șova și în multe alte cooperati
ve agricole de producție, fie or
ganizați în formațiuni speciale^ 
fie printre ceilalți cooperatori, 
tinerii asigură cu brațele lor rea
lizarea operativă a fazelor 
fluxului tehnologic continuu. 
Este adevărat, recoltarea se a- 
flă de-abia la începutul ei, dar,

• Pagi na o .4 a

Epilog în jurul mesei 
rotunde la acțiunea 
inițiată de ziarul nos- 
stru CUM LUCREAZĂ 
ACTIVISTUL U.T.C. 
LA SAT ?

• Șase scrisori des
chise către șase 
activiști

• Ce cere județul 
unui activist

• Spațiul alb dintre 
instruire și iniția
tivă

• Agenda de lucru 
mai are nevoie de 
cîteva pagini 

fără îndoială, entuziasmul și 
hărnicia proprii acestor zile, nu 
vor pierde din intensitate nici o 
clipă pină cind tot rodul bogatei 
Dobroge își va muta sediul in 
hambare și silozuri. Temperatu
ra inaltă a muncii este sporită 
considerabil de configurația la
nurilor, care anunță o deplină 
răsplată â eforturilor inimagina
bile depuse in toamnă la semă
nat. Marin Leoveanu, Gheorghe 
Mocanu, Ion Tuicu, Pancu But
că, Gheorghe Radu, combinierii 
cu care am stat de vorbă la 
Oltina iși.amintea de zilele și 
nopțile in care n-au avut somn, 
pînă cind au reușit să bage să- 
mînța sub brazdă mereu incer- 
cată de ploile toamnei.

— Dacă ar avea spicele astea 
gură să vorbească, ar avea mul
te de povestit despre nopțile 
noastre din cimp, despre grija 
cu care le-am petrecut pină cind 
au crescut voinice — ne spune, 
cu o ușoară nostalgie în glas, 
Gheorghe Radu. Acum am uitat 
totul, și frigul și noroiul, și în
cordarea în care am lucrat mai 
bine de trei săptămîni astă 
toamnă. Acum, noi tinerii și 
după noi s-au luat și ceilalți me
canizatori, ne întrecem pentru 
cucerirea titlului de cel mai 
bun combinier al campaniei 
1973.

întrecerea uteciștilor de la Ol
tina înseamnă de fapt o muncă 
intensă, de dimineață pînă sea
ra, cu răgazuriscurte necesare 
doar pentru servirea prinzului 
sau pentru potolirea setei, veri
ficarea și paraverificarea zilnică 
a motoarelor de la tractoare, a 
etanșeității combinelor. Căci sta
bilirea ciștigătorului nu se va 
face doar după cantitatea de 
griu recoltată zilnic ci și după 
alte criterii : cantitatea de spice 
sau de boabe rămasă in urma 
combinei, consumul de piese și 
carburanți, orele de intrare și 

I
I LITORAL

de CONSTANTIN STOICIU

Ca unul care nutrește față de apa mării un interes mode
rat, dacă nu chiar un dram de suspiciune, și ajuns acolo cu 
treburi, mulțimea turiștilor căutînd dimineață de dimineață 
plaja litoralului nostru cu candoarea unei deprinderi înțelepte 
m-a impresionat. Probabil că cel puțin jumătate din cei care 
pleacă în vacanță în lunile de mijloc și de sfîrșit ale verii 
vin pe litoral. Multe din motivele ascunse ale acestei alegeri 
îndelung pregătite și așteptate ar putea să dea de gîndit, 
opinia în general admisă cum că marea și împrejurimile ei 
fericite ar fi mai curînd un loc al reculegerii și al regăsirilor, al 
lenei binemeritate sub razele unui soare fierbinte și sănătos 
și al sentimentelor de gratitudine cuminte față de natură 
fiind destul de des și cam la tot pasul contrazisă de o ex
plozie de vitalitate cu ecouri și amănunte neintîlnite în alte 
regiuni turistice, și 
se împotrivesc sau, 
unor principii de o 
anilor cînd litoralul, 
ce-ar fi prins bine 
tuturor s-au modificat încetul cu încetul într-o firească trecere 
de-a lungul a două sau trei săptămîni de vacanță în care 
cștigul cel mai evident- pentru ceilalți este crusta de bronz 
a obrazului. Micile spectacole ale dimineții cu soarele rete- 
zînd întinderea de sticlă topită a orizontului, ploile repezi 
care dau nisipului culoarea pămîntului roditor, acea liniște 
in care alunecă deodată timpul zilei și sunetul vocilor doare, 
exodul ordonat spre restaurante și pensiuni, nopțile reci cu
treierate de prăbușirea valurilor vor fi nu peste multă vreme 
amintiri comune și ușor disimulate de emoția unor noi pregă
tiri și unei noi așteptări. Așa cum spun textele publicitare, 
pe litoral se poate petrece o vacanță plăcută. După cîte am 
putut să-mi dau seama, hotelurile sînt confortabile și curate, 
mîncarea este bună, ospătarii sînt porcă mai atenți și mai 
îndatoritori ca altădată, la maqazine se qăsește aproaDe tot 
ce-ți poftește inima, fiindcă, iată ceva care s-a învățat cu 
multe dificultăți, și încă nu pe deplin, turistul este un pri
vilegiat care trebuie mereu ocrotit. Evident că asta nu te 
obligă să-i bagi pe gît tot soiul de fleacuri strălucitoare și 
să-l iscodești sîcîitor dacă se simte sau nu mulțumit. Nemul
țumirile, atunci cînd sînt rostite, și sint rostite, cuprind o mai

(Continuare îr> nne a II-ai

căreia prea puțini dintre vilegiaturiști i 
nostalgici, o contemplă de la înălțimea 
severitate dulceagă. Mirarea și orgoliul 
îmbogățit cu construcții de un bun gust 

și aiurea, a început să fie la îndemina

ieșire din lan, modul de conlu
crare cu membrii cooperatori de 
pe combină și de pe mijloacele 
de transport aferente. Secerișul 
este și un bun prilej — cum re
marca secretarul comitetului co
munal de partid de la Oltina, 
tovarășul Nicolae Gherase, de a 
face muncă educativă, de a-i o- 
bișnui pe tineri cu disciplina 
muncii, de a le dezvolta spiritul 
organizatoric, atașamentul față 
de cooperativa unde lucrează și 
față de membrii ei.

în întrecere cu ei înșiși și cu 
timpul se află și tinerii mecani
zatori de la stațiunea pentru me
canizarea agriculturii Castelu, 
stațiune distinsă de patru ori cu 
titlul de unitate fruntașă pe 
țară, decorată cu Ordinul Mun
cii, clasa I-a. Planul ofensivei 
asupra celor aproape 2 000 hec
tare de griu cuprinde detaliat 
misiunea fiecăruia dintre cei 150 
de mecanizatori răspîndiți la 
cooperativele agricole din Cuza 
Vodă și Poarta Albă și Castelu 
și Murfatlar, a celor 112 trac
toare, 39 de combine, 16 piese de 
balotat, 30 grape cu discuri, 47 
de remorci și 20 semănători 
S.P.C. 6. Funcționarea perfectă a 
acestui angrenaj echivalează cu 
respectarea întru totul a angaja
mentului luat de a se incheia 
secerișul doar in 10 zile. Proba 
care s-a dat la recoltatul celor 
500 hectare de orz pe care acum 
au și început să germineze se
mințele culturii succesive, ca și 
rezultatele primelor zile de se
cerat la griu se constituie in tot 
atitea argumente in favoarea 
certitudinii împlinirii acestui de
ziderat.

— Fiecare mecanizator și-a în
deplinit și chiar depășit norma 
zilnică de recoltare — ne decla-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)
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PE FRONTUL FIERBINTE AL PlINII
TINERII RĂSPUND CE IN UNANIM PREZENT! ACCENTE

(Urmare din pag. I)

ra tovarășul inginer Ion Toma, 
directorul unității, pe care l-am 
întîlnit în postură de veritabil 
dirijor al frontului griului, la 
stația de radioemisie-recepție. 
Iată chiar acum mi s-a rapor
tat de la Cuza Vodă că Ion Voi- 
nescu, Nicolae Gîrbă, Gheorghe 
Lupu și Vasile Ciocan și-au rea
lizat deja norma pe ziua de azi, 
așa că în cele 4—5 ore pînă la 
lăsatul serii vor lucra în depă
șire. Presa condusă de Encică 
Coslugeanu se ține aproape de 
combine și nu lasă deloc să se 
mărească diferența dintre supra
fața recoltată și cea balotată.

Mergem și noi la Cuza Vodă 
să-i vedem la lucru pe cei care 
au luat planului înainte. Pînă se 
opresc, avem timp să constatăm 
forfota ordonată a mijloacelor de 
transport care preiau plinul fă
cut în buncherele combinelor 
C-12, stivele de saci adunate pe 
platformele combinelor C-l și 
C-3, care prelungesc spre baza 
furajeră, drumul baloților de 
paie, al grămezilor de pleavă.

Brațele tinere, majoritare, sint 
intr-un continuu balans, săl- 
tind cu agilitate sacii incăr- 
cați cu boabe, paralelipipede
le aurii lăsate in urmă de pre
sele de balotat. Inginerul șef 
al cooperativei ține să ac
centueze asupra binevenitului 
ajutor pe care îl dau tinerii 
satului in aceste zile. Și aici 
ni se vorbește de necesitatea de 
a se lucra în flux continuu.

— Am hotărît să arăm noap
tea terenurile eliberate, așa cum 
am făcut și la orz — ne Spune 
Gheorghe Lupu, cînd și-a oprit 
pentru citeva minute combina, 
dîndu-i posibilitate mecanicului 
Nazif Ionus să îi facă o verifi
care la sistemul de transmisie. 
Și o facem asta nu numai pen
tru că așa trebuie, ca noi tine
rii să fim primii cînd e vorba 
de trecut greul, dar avem de 
păstrat prestigiul „firmei". E 
vorba apoi de pîinea țării. Am 
făcut un calcul în adunarea 
U.T.C. dinaintea începerii sece
rișului. Știți cit griu recoltăm 
noi in medie, intr-o oră, cu toa
te combinele ? — Cam 80 tone.

Asta înseamnă că in fiecare oră 
asigurăm griul pentru 50 000 de 
pîini. Flecare se gîndește la lu
crul ăsta cind pornește combina 
și cînd o conduce în lan. E o 
mare răspundere pentru noi.

La Gheorghe Lupu ca și la 
oricare tovarăș al său cuvintele 
„asigurăm piinea țării" nu sună 

’fals, lozincard. Ei le spun cu to
nul cel mai obișnuit din lume, 
cu dreptul pe care și-l ciștigă în 
fiecare primăvară sau toamnă, 
in fiecare vară toridă, acolo sus 
pe tractor, în ploi și vînturi de 
praf, in biciuiala zăpușelii de 
cuptor.

Inițial ne propusesem să vor
bim despre toate categoriile de 
tineri prezenți in aceste zile pe 
arii, la marele asalt al griului. 
Ne-am oprit totuși mai insistent 
Ia mecanizatori, pentru că aici, 
in Dobrogea dogoritoare, ies cu 
mai multă pregnantă în eviden
ță. pentru că bărbăția lor se im
pune la tot pasul, polarizind 
parcă tot ceea ce se cheamă e- 
fort, dăruire, dragoste de pă- 
mint in această horă a muncii 
„pe rupte".

UN SIMBOL

CU T0A TE FORȚELE 
LA RECOLTATUL GRIULUI

UN CHESTIONAR
SI TIMPUL OAMENILOR

De zilele frumoase din săp- 
tămîna trecută au beneficiat 
din plin lucrătorii ogoarelor 
ai județului Timiș. Recoltatul 
orzului este spre sfirșite. La a- 
ceasta se mai adaugă și recol
tatul rapiței în proporție de 
peste 75 la sută. După recol
tarea acestor culturi s-a. tre
cut imediat la eliberarea te
renului și la însămînțarea cul
turilor duble. Acum forțele 
umane și mecanice în marea 
lor majoritate sînt concentra
te la recoltatul griului.

La C.A.P. Macedonia, . de 
exemplu, recoltatul celor 50 
de hectare cu orz s-a încheiat 
la sfîrșitul lunii trecute. Pro
ducția obținută este de 3.000 
kg la hectar, cifră ce depă
șește pe cea planificată cu 
peste 100 kg. S-a predat la 
fondul de stat întreaga canti
tate prevăzută în contract. A- 
flăm că recoltau] orzului a 
durat numai două zile, cînd 
mecanizatorii Alexandru Go- 
lomuz, Gheorghe Ganania, Ilie 
Cocota. Petre Petrașcu lucrind, 
primul pe combina C12, iar 
ceilalți pe combine C 3 au fost 
nrezenți în lan zi lumină. La 
fel au procedat și rutieriștii 
Victor Petrașcu și Viorel Bo- 
bescu, care alături de șoferii 
celor trei autocamioane nu au 
lăsat în lan nici un bob de 
orz, transportîndu-1 în maga
zii și spre baza de recepție. 
Concomitent cu aceste lucrări 
s-a procedat la eliberarea te

renului și însămînțarea cultu
rilor duble. Astfel, cooperati
va agricolă a reușit să însă- 
mînțeze 30 hectare cu porumb 
siloz. Imediat după ce griul a 
ajuns la maturitate, cooperato
rii împreună cu mecanizatorii 
au trecut la recoltarea aces
tuia. La începutul lunii iulie 
s-au recoltat primele 40 de 
hectare cu grîu din soiul „Li
belula". Recolta obținută este 
bună . întrecînd cu peste 300 
kg la hectar producția plani
ficată. Spre baza de recepție 
au plecat deja 80 tone grîu cu 
o umiditate ce nu depășește 
15 la sută. După cum ne re
lata loan Drăgoi. președintele 
cooperativei agricole, în maxi
mum opt zile bune de lucru se 
va încheia și recoltatul griului 
de pe întreaga suprafață de 
418 hectare. De fapt s-a început 
recoltarea griului și din soiul 
„Bezostaia" cu șase combine 
CI —C3 și o combină „Glo
ria". Pină în prezent din acest 
soi s-au recoltat zece hectare, 
cu producții de asemenea su
perioare cifrelor de plan. Con
ducerea cooperativei agricole 
șe declara mulțumită de felul 
cum au știut mecanizatorii de 
la S.M.A. Ciacova să-și repa
re combinele și mijloacele de 
transport. Se afirmă acest lu
cru deoarece de la începutul 
campaniei de vară și pînă în 
prezent nu s-a semnalat nici 
o defecțiune. Acest lucru tre
buie consemnat deoarece în

organizația U.T.C. de la S.M.A. 
Ciacova sînt peste 30 mecani
zatori.

Apoi președintele cooperati
vei agricole ne arată că în 
campania de vară se lucrează 
în flux continuu. Cele șapte 
mijloace de transport: trei 
autocamioane și două remorci 
ale cooperativei agricole, plus 
două remorci ale S.M.A.-ului 
reușesc să transporte zilnic în
treaga cantitate de cereale re
coltată în ziua respectivă. De 
fapt în ajutorul cooperativei 
agricole mai trebuiau să vină 
încă două autocamioane de la 
I.R.T.A. Timișoara. La acestea 
s-a renunțat însă, folosindu-se 
mai judicios mijloacele pro
prii 1 Pentru grăbirea ritmului 
recoltării se lucrează zi lumi
nă inclusiv duminicile, iar di
mineața pînă cînd se usucă 
grîul mecanizatorii execută a- 
rături de vară, discuiesc și 
seamănă culturi duble.

Din păcate este de semna
lat faptul că în afară de ti
nerii mecanizatori găsiți pe 
Cîmp alți tineri sînt mai greu 
de întîlnit. Nici pe combine 
nici la încărcări sau descăr
cări. Acest lucru trebuie să 
dea de gîndit comitetului co
munal U.T.C., dator să acțio
neze pentru mobilizarea cît 
mai grabnică a tinerilor 
existenți în satele comunei 
pentru a ajuta efectiv la strîn- 
gerea recoltei în Cel mai scurt 
timp.

OVIDIU MARIAN

Un chestionar absurd, am 
declara noi citind. Cine a mai 
primit astfel de răspunsuri la 
o asemenea întrebare ?

„Avem nevoie de :
• Zece zile de soare pri

măvăratec — sfîrșit de apri
lie. început de mai ;

• 30 ore de soare de 
„tropice" ;

• 15 ore de soare „normal";
• cinci zile de soare „dea

supra norilor"
și așa mai departe, la între

barea scornită de o minte in- 
fierbîntată : de cît soare aveți 
nevoie pînă la 15 iulie ?

Altcumva alcătuit, chestio
narul „funcționează" pe în
treg cuprinsul județului Ialo
mița, răspunsurile variind de 
la o comună la alta, uneori 
de la o solă de 100 hectare la 
alta, în funcție de culoarea 
griului : mai puțin galben, a- 
proape galben, deajuns de 
galben, sau prea galben. A- 
dică, tradus : mai așteptăm, 
intrăm cu combinele în la
nuri sau trebuie să ne grăbim 
grîul se scutură în cîteva zile.

Dacă exceptăm turiștii, trei 
categorii de oameni ascultă 
cu încordare buletinul meteo
rologic ; aviatorii, marinarii și 
agricultorii. Pentru toate a- 
Ceste categorii oscilațiile baro
metrului sînt, nu o dată, de
cisive. Astfel gîndit, chestio
narul cu pricina pare mai 
puțin opera unei minți înfier- 
bîntate.

Cu una cu alta, în nordul 
județului e nevoie de soare ;

în sud, însă, canicula și-a 
făcut datoria. La Vărăști, u- 
miditatea griului a coborît în 
două zile de la 24 la 15. 
Probe la baza de recepție, 
probe la sediul C.A.P.-ului, 
Constant 15 pe aproape 50 
hectare cu „Excelsior". Con
stant 15 a fost „punctul" de 
plecare al combinelor la „de
frișarea" celor 450 hectare cu 
grîu ale cooperativei. Atelie- 
iul mobil de reparații de sub 
comanda șefului mecanic 
Neacșu Ion „zace-n repaos". 
In locul numit Lunca Veche 
transpirația curge „ploaie" de 
pe Săvan Constantin și Nea- 
gu Tudor sau Ion Vișan și 
N’eagu Petre, patru din cei 
optsprezece mecanizatori care 
„dau raportul" la grîu. In 
locul nevestelor, înaintînd 
prin arșiță cu blidul de mîn- 
care și sticla cu apă, apare la 
ora fixată, bucătăria de cam
panie, o . căruță zdravănă cu 
„suspensii" să nu se zborșeas- 
că mîncarea. Poate apa-i prea 
caldă, chiar dacă au aflat ei 
că rece iese repede prin pie
le. în fine, poate la anul.

Tot în sud, la Dragalina, 
s-a făcut „evaluarea" întregii 
suprafețe cu grîu — 700 de 
hectare. Președintele coopera
tivei agricole,. : Chivu ■ Ion, 
speră la încă o •„GJorie";-,,In
tr-un fel der 12 zile ■grîul-se 
odihnește în sacii beneficia
rului — atacă el „uvertura". 
După aia, punem 150 hectare 
de porumb furajer, varză de 
toamnă — cultura a doua.

Contabilitate „dublă", cum 
îi zicem noi. Dar, cea mai 
mare suprafață o destinăm 
sfeclei ; de aceea, imediat 
după recoltatul griului, bă
găm tractoarele pentru o pri
mă arătură". ,

Nu, însă, totu-i „roz", a- 
flăm. Mai sînt necazuri cu 
depozitarea ; pinza freatică e 
la suprafață — în toamna tre
cută au fost inundate 1700 
hectare — și baloții trebuie 
transportați imediat de pe 
cîmp ; au fost aduși 50 de 
oameni din altă parte pentru 
a putea termina la timp cam
pania care înseamnă, deopo
trivă, recoltat, balotat și tran
sport ; sistemul de irigații nu 
a funcționat cum trebuie din 
motive de „construcție", nu 
de exploatare. Necazuri pe 
care cei de la Dragalina în
cearcă să le depășească, mai 
gteu, mai ușor. Recolta însă, 
va fi culeasă, de la primul la 
ultimul spic.

„Dacă ai băieți ca ai noș
tri — este convingerea secre
tarului de partid al C.A.P.-u
lui, șeful de fermă Catrincea 
Constantin — îți poți vedea 
de treburi în pace bună. Ne 
cam lăudăm dar asta-i situa
ția. Un mănunchi de uteciști 
care, parcă, s-au născut pe 
combine".

Notăm din fugă numele 
lui Damian Nicolae, Ene Du
mitru, Chițoi Nicolae. Aici, 
lumea se grăbește.

NICOLAE ADAM

x La o întreprinde- 
■> re agricolă de stat 
A de pe lingă orașul 
> Giurgiu am căzut 
A așezate pe un pe- 
7 rete... două linguri. 
A O lingură mare de 
7 tot și una aproape 
A obișnuită. Fiind 
7 frumos sculptate, în 
A manieră artizanală, 
7 crezusem de depar- 
A te că aveam de-a 
7 face cu o simplă 
A decorație folclorică. 
iMai de aproape am. 

putut însă observa 
că fiecare din cele 
două obiecte purta 
cite o inscripție, fi 
anume pe lingura 
mare scria „veni
turi", iar pe cea 
mică „cheltuieli". 
Cu toții, cei care 
sosisem aci în ospe- 
ție, nu ne-am pu
tut opri un zîmbet 
admirativ față de 
inepuizabila înțe
lepciune populară 
ce transcrisese ast
fel o cunoscută zi
cală potrivit căreia 
bogat nu este acela 
care consumă mult, 
ci acela care adună 
mult.

Desigur, tîlcul 
decorației care, pe 
peretele întreprin
derii agricole, ți
nea locul unei che- 

tmări aflată la ordi
nea zilei — „veni
turi mari cu cheltu
ieli minime" — era 

s unul strict economic 
< și el viza imagina- 
< ția țăranului sala- 
< riot, sensibilizată. 
? prin folclor și foar- 
2 te receptivă la 
> umor. In întreprin- 
> dere lucrează un 
$ mare număr de să- 
\ teni, iar responsabi- 
ț Iul cu propaganda 
< se dovedise în- 
< tr-adevăr ingenios 
? atunci cînd, în loc 
? să afișeze o lozincă 
z scrisă, cum se obiș- 
> nuiește, le pusese 
> în față imaginea 
> respectivă, care le 
s aducea aminte din- 
> tr-odată și de în- 
> țeleapta și cumpă- 
? tata fată a moșnea

gului, și de Haplea 
cel cu gura spartă, 
și de ședințele lor 
de producție, ținu
te seara, la sediu.

Stînd așa st pri
vind lozinca figura
tivă, poate și pentru 
că în respectiva în
căpere se vorbea 
despre foarte multe 
lucruri mă gîndeam 
că imaginea poate 
fi în măsură egală 
simbolică și pentru 
alte domenii decît 
producția propriu- 
zisă. Lăsând la o 
parte terenul cas
nic, cel mai la în- 
demînă (nu vedem, 
oare, destui porniți 
Să înghită și ceea 
ce n-au obținut 
că, ori nu este 
lor ?), gîndul 
ducea la niște 
dințe pe care 
știu eu și la niște 
vorbitori grăbiți să 
ia cuvîntul — au 
nu au ceva de 
spus —, și să se-n- 
f rupte din vorbe 

lingura cea 
Surprinzător 

este că unii dintre 
cei la care mă refer 
sînt tineri său foarte 
tineri (doamne dar 
ce polonice mari cu 
vorbe zemoase și 
stereotipe și-au mai 
așezat în bandulie
ră, gata de „luptă" 
fiind în orice cli
pă l). Inversind lin
gurile — 
puțin și 
mult — ei 
dut de tot 
dere lingurița aceea 
de argint, bătută cu 
pietre fermecate, 
care face ca vorba 
să fie ținută-n friu 
și slobozită cu mă
sură, numai atunci 
cînd poartă un scop 
ales, precum făcea 
alchimistul cu lico
rile lui rare... Chiar 
acum, recent, timp 
de cîteva ore m-arn 
uitat la niște băieți 
de-ai noștri, veniți 
și ei cu mari polo
nice umplute cu 
„numeroase și com
plexe probleme, to-

cu
niare.

Escala s-a încheiat
(Urmare din pag. I)

2 este egală cu andocarea a incă 
5 nave de tonaj mijlociu pe an". 
Cu alte cuvinte, cele 4 zile câști
gate de către uteciști la cele 2 
nave au creat premisele aduce
rii la locul unde vor fi supuse 
intervențiilor necesare punerii 
lor la punct a incă 40 de nave. 
Așadar, o reacție continuă cu 
urmări din cele mai favorabile 
pentru ritmul de muncă al șan
tierului, ritm care să permită 
„scurtarea" la minimum a dura
tei pe parcursul căreia navele 
părăsesc traseele maritime pen
tru a face o „escală" absolut ne
cesară continuării in condiții de 
maximă siguranță a traficului 
de mărfuri.

— Se cere menționat insă — 
releva tovarășul Mircea Calon- 
fil, secretarul organizației U.T.C. 
de la construcții-corp — că nu 
numai in această direcție au 
fost și sint îndreptate privirile 
noastre. De o egală atenție s-a 
bucurat și un alt „capitol" al 
programului propriu de activi
tate. Mă refer, în speță, la cele 
10 tone metal, cit ne-am propus 
să economisim pină la sfirșitul 
lui 1973.

— Care este bilanțul „la zi" ?
— Pînă astăzi au fost „sustra

se" risipei 5,8 tone. Altfel spus, 
„mergem mai tare" decît stabi
lisem inițial. Și aceasta intrucit 
vrem ca pină la 23 August, în 
cinstea acestei sărbători, să a- — 
jungem la 8 tone, asigurindu-ne I 
astfel „șansele" depășirii cu cel 
puțin 2 tone a angajamentului I 
asumat in întrecerea ut.ecistă.

Cum anume reușesc tinerii or- * 
ganizației U.T.C. de la construe- ■ 
ții-corp să economisească metal I 
fără ca. astfel, să prejudicieze in I 
vreun fel calitatea lucrărilor 
executate, aveam să aflăm chiar I 
de la ei.

— Cele mai mari cantități de 
metal — ne spune Ion Boieru — I 
se „pierdeau" atunci cînd din- I 
tr-0 foaie de tablă se decupau ■ 
bucățile necesare pentru a fi ■ 
montate in corpul navelor. Fă- I 
cind această operație mai mult I 
după ochi decit măsurînd mate
matic, adesea ne trezeam că I 
după trasare rămîneau destule | 
resturi care nu-și mai găseau 
nici o întrebuințare productivă. I 
Cu altă cuvinte, „omiteam" o tn- I 
cadrare economicoasă in spațiu a * 
diverselor subansamble. Măsu- I 
rind mai atent ne-am dat seama 1 
că este posibil ca suprafața ta- I 
blei să fie împărțită mai judi- | 
cios, din aceeași bucată putîn- 
du-se confecționa și o varengă și I

citeva bușce, evitind astfel ri
sipa.

— Pe de altă parte — adăugă 
sudorul autogen Vgsile Oltea- 
nu — la debitare noi am înce
put să folosim șabloanele exe
cutate de către trasatori, in a- 
cest fel orice greșeală fiind ex
clusă.

Să recapitulăm deci : la ince- 
putul acestui an cei 108 tineri 
muncitori din organizația U.T.C. 
construcții-corp și-au stabilit in 
cadrul întrecerii uteciste două o- 
biective proprii, cit se poate de 
concrete. Primul : reducerea cu 
4 zile a duratei reparațiilor la 2 
nave do tonaj mijlociu ; al doi
lea : economisirea a 10 tone me
tal. Termenul de îndeplinire a 
lor — 30 decembrie 1973. Din in
vestigațiile noastre rezultă că din 
cele două angajamente unul a 
fost îndeplinit deja, la celălalt 
s-a obținut un avans însemnat 
față de graficele la zi. Sint fap
te chiar mai grăitoare decît cu
vintele. atestă responsabilitatea 
cu care uteciștii de aici caută și 
reușesc să Împingă la maximum 
eforturile de a lucra mai bine, 
mai eficient, rezultatele obținute 
confirmind o dată mai mult de
plina lor angajare în atingerea 
obiectivului comun întregului 
colectiv de muncă — îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men.

(Urmate din pag. I) 
fi util societății ; o continuă 
democratizare a învățămin- 
tului ; promovarea cu mai 
multă consecvență a unui 
învățămint. permanent, care 
să-1 mențină pe omul socie
tății noastre în pas cu noul, 
cu solicitările economiei 
socialiste, introducerea cu 
Îndrăzneală a mijloacelor de 
învățămint modern ; asigu
rarea unui conținut raportat 
la progresele științei, tehni
cii și culturii, realizat in 
structuri gîndite intr-o con
cepție unitară, avînd o mai 
mare stabilitate.

Numai in lumina unor 
asemenea .jalonări esențială 
pot fi înțelese măsurile 
practice, de mare amploare, 
pe care lc stabilește Hotări- 
rea plenarei. Desprindem 
faptul că ne aflăm in fața 
cerinței obiective de a dez
volta învățămintul preșco
lar incit, in anul 1980—1981, 
aproape Întreaga populație 
in virstă de 3—fi ani să fie 
cuprinsă in grădinițe ; de a 
generaliza pină în anul șco
lar 1976—1977 Învățămintul

în- 
al 

mă
fe
le

adunînd 
vărsînd 

au pier- 
din pe

Mamaia, una din perlele litoralului.
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(Urmare din pag. I)

veche stare de lucruri : cele ăîteva cinematografe risipite 
prin stațiuni onunțâ cam seară de seară fie filme polițiste, fie 
comedii ; mai multe teatre din țară și din București se pre
gătesc pentru turnee, dar tot cu comedii; revistele de cultură 
și de literatură vin cu intîrziere sau nu vin de loc ; librăriile 
vînd mai ales ilustrate, pentru că noutățile literare nu ajung 
pină aci ; in sfîrșit, o singură expoziție, dar de curiozități, in- 
tregește impresia că vacanța ar putea fi o intimplare in care 
manifestările serioase de cultură nu-și au de fiecare dată 
rostul. Că turiștii sînt hotăriți să se distreze zdravăn, nu există 
nici o îndoială, și de aceea numeroase restaurante, baruri 
de zi și de noapte sint deschise și-și primesc civilizat clienții. 
Am avut prilejul să văd programul la două din barurile de 
noapte, „Hanul piraților" și „Melodii", și dacă în cazul ,,A- 
larmei la pirați" am pierdut o oră pentru niște ridicule ex- 
chibiții, la „Melodii", măsura, buna cuviință și amuzamentul 
gratuit atît cit se cuvine în astfel de spectacole m-au convins 
că se poate reuși intr-un gen considerat îndeobște nesem
nificativ. In aceeași seară am intrat și intr-o discotecă, și to
tul ar fi fost bine dacă măcar din cînd in cind animatorul 
ar fi vorbit și românește...

Desigur că majoritatea turiștilor sint tineri, tineri care se 
bucură nestingheriți de liniștea și de farmecul virstei lor, și 
o anumită, dar nu supărătoare, excentritate în ținuta acestor 
băieți ai noștri și acestor fete ale noastre care sînt acum 
fii vacantă la mare face rizibilă orice prejudecată și dă amă
nuntului locul lui normal. Pentru că, uneori, spre seară, cînd 
aerul este umed și sărat, de pe aleile parcurilor se aud acor
duri de ghitară și cintece simple de dragoste. Și așa ceva 
nu poate să nu însemne că totdeauna vacanțele noastre pe 
litoral sînt frumoase și adevărate.

I
I

I
I
1

LA BRAȘOV

de zece clase și, totodată, de 
a generaliza pînă in 1985, 
învățămintul liceal prin for
mele sale de zi, seral și lără 
frecvență, marcindu-se un 
progres important in ridica
rea nivelului general de 
cultură și in dezvoltarea 
multilaterală a personalită
ții ; de a îmbunătăți invăță- 
mîntul profesional, ținindu- 
se seama de noile realități

planurile de școlarizare, in 
raport cu ramurile care cu
nosc o dezvoltare mai acce
lerată : de a accentua inte
grarea școlii superioare in 
producție și a face posibilă 
mai larga participare a ca
drelor didactice, dar și a 
studenților, la cercetare, la 
rezolvarea unor probleme 
stringente ale producției. în
lesnind mai rapida integra-

tivități educative, de a acor
da o mai mare grijă pregă
tirii la. limbile străine.

în corolarul acestor mă
suri de anvergură, se înscrie, 
firesc, sarcina de a așeza 
mai bine, mai științific și 
pe criterii mai moderne 
conținutul invățămintului — 
incepind cu cel preșcolar și 
terminînd cu cel superior — 
de a perfecționa programele

bazei didactice a instituțiilor 
școlare și dezvoltării aces
teia la un mod contemporan, 
stimularea slujitorilor învă- 
țămîntului de a se autode- 
păși permanent in profesie 
pentru a fi capabil să dea 
generației (inere solide cu
noștințe, să-și aducă contri
buția la formarea comunistă 
a acesteia — se împlinește 
— succint, firește — un ta-

ÎNVĂȚĂMINTUL ROMÂNESC PE DRUM ASCENDENT
— faptul că in 1976—1977 
toți tinerii vor absolvi prima 
treaptă a liceului și vor 
exista condiții ca școala pro
fesională și ucenicia să dea 
tinerilor cunoștințe profesio
nale și deprinderi practice 
mai temeinice intr-un timp 
de școlarizare mult mai 
scurt : de a asigura dezvol
tarea invățămintului superi
or, îndeosebi, cel tehnic, e- 
chilibrlnd mult mai judicios

re a tinerilor specialiști in 
producție ; de a acorda in 
continuare grijă deosebită 
dezvoltării invățămintului in 
limbile naționalităților con
locuitoare. asigurind, tineri
lor care iși fac studiile in 
aceste limbi, posibilități largi 
de afirmare profesională in 
toate domeniile vieții econo
mice și sociale ; de a ridica 
nivelul pregătirii la științele 
sociale, nivelul Întregii ac-

și planurile de Învățămint, 
manualele, promovind mai 
pregnant noul și degajin- 
du-le de balastul datelor 
depășite, acordind mai mare 
atenție activității de labora
tor. muncii practice in ate
liere, veghindu-se cu mai 
multă consecvență pentru a 
înlătura radical fenomenul 
supraîncărcării.

Alăturînd atenția care se 
acordă utilizării mai bune a

blou conținind căile ți obi
ectivele de lucru petttru 
școala noastră detașate din 
programul amplu și mobili
zator pe care societatea ro
mânească ii încredințează 
spre îndeplinire, deopotrivă 
celor de la catedră și celor 
care invață.

Reprezintă o mare răspun
dere și o Învestitură de în
credere pentru tînăra gene
rație, pentru Uniunea Tine-

varăși", dar pe ca
re ei, „angajați in
tr-un spirit de loia
lă întrecere fortisi- 
mă“, le „răzolvau 
favorabil" „punînd 
problema esențială 
în centrul atenției", 
și „acționînd ener
gic", „în baza și 
potrivit principiilor 
dialecticii continui
tății și discontinui
tății" — etc. etc., 
tineri care vorbeau 
cumplit de pompos 
și spuneau alarmant 
de puțin. Unii a- 
veau și texte scrise, 
supradimensionate și 
ele cu polonicul, și 
— dintr-o cameră în 
care se respiră, pro
babil, alt aer decît 
acela al comunicării 
obișnuite, directe, 
omenești — vor
beau pentru o altă 
cameră, care se fă
cea politicoasă, nu 
deranja pe vorbi
tori, dar n-avea 
timpane să audă 
frazele tocite, lipsi
te de sens și neani
mate de gînd...

Cine, mă între
bam, le-a pus în 
mină acestor băieți

a
i-a 

tre-

lingura mare 
vorbelor și nu 
învățat că ea 
buie folosită doar la
adunat înțelep
ciune ?

Poate că și școala 
ar trebui să dea un 
răspuns (toată ge
nerația tînără trece 
prin clasele ei, iăr 
un curs în acest 
scop n-ar strica ni
mănui). Cert este 
însă, după opinia 
mea, că lingurița a- 
ceea de argint a 
vorbei alese, purtă
toare de gînd, stă 
și-n mina organi
zației noastre de ti
neret.

Să-i tragem de 
mînecă pe cei înar
mați cu polonice 
verbale și să. le adu
cem aminte umorul 
popular...

EUGEN 
FLORESCU

A 4-A EDIȚIE
A FESTIVALULUI DE MUZICA

DE CAMERĂ
Frin concertul orchestrei de 

cameră a Filarmonicii din Bra
șov, concert care i-a avut drept 
protagoniști pe dirijorul Ilarion 
Ionescu-Galați și pe violonce
listul sovietic Daniil Safran, a 
fost încheiată, cea de-a 4-a edi • 
tie a Festivalului de muzică de 
cameră de la Brașov.

Timp de 8 zile, în sălile de 
concert ale orașului, in locuri de 
un unic pitoresc ca Bastionul 
Țesătorilor, Castelul Bran, Ceta
tea țărănească Prejmer, sute de 
brașoveni au urmărit zeci de 
concerte în care au fost punctate 
momente esențiale din istoria 
literaturii muzicale naționale și 
universale.

Si anul acesta programul Fes
tivalul ne-a adus concerte de vi
brație artistică la care au co
laborat forțe muzicale de prim 
ordin ale țării și de peste ho
tare. Iubitorii de artă au aplau
dat, astfel, alături de formațiile 
camerale locale (Reuniunea ca
merală „Pro musics", orchestra 
de cameră a Filarmonicii „Gh. 
Dima", formația de instrumente

retului Comunist. Uniunea 
Asociațiilor Studenților Co
muniști și Consiliul Națio
nal a) Organizației Pionie
rilor faptul că Hotărirca ple
narei consemnează ca o în
datorire de prim ordin, par
ticiparea mai intensă a aces
tora la intreg mersul invă
țămintului, |a îmbunătățirea 
muncii educative, politice și 
ideologice in rindul elevilor 
și studenților, reafirmin- 
du-se, cu aceasta, dezvolta
rea principiilor democratis
mului școlii pe baza demo
cratismului întregii noastre 
vieți sociale.

Este neîndoielnic că, în 
această vacanță, factorii de 
învățămint, sub directa 
conducere a organizațiilor de 
partid și in colaborare cu 
alți factori interesați de e- 
voluția școlii, se vor simți 
puternic mobilizați să asigu
re cadrul necesar pentru ca 
incă in primul an școlar, 
înfăptuirea acestui program 
istorie, marcind o cotitură 
superioară in dezvoltarea in- 
vățămîntului, să cunoască 
împliniri pe măsură.

vechi a Facultății de muzică), 
alături de cunoștințe mai vechi 
ale Festivalului, cum sint co
rul „Madrigal", cvartetul Fi
larmonicii din Cluj, cvartetul 
„Contemporan", soprana Emilia 
Petrescu, artiști și formații afla
te pentru prima oară pe podiu
mul festivalului brașovean : Ba
letul și Opera de cameră din 
Timișoara, formația clujeană 
„Collegium Musicum Academi- 
cum“ și prestigioși oaspeți de 
peste hotare ca violoncelistul so
vietic Daniil Safran, duo-ul en
glez Wynford EvanS — tenor, 
Cari Schavitz — lăută, și cvarte
tul polonez „Bacewicz".

Multe concluzii pot fi trase pe 
marginea Festivalului din acest 
an. în această succintă corespon
dență aș vrea să subliniez nu
mai două din valorile reuniunii 
muzicale de la Brașov.

Agenda ediției ne-a oferit, 
înainte de toate, bucuria audie
rii, în interpretări de ținută și 
probitate a 16 lucrări româ
nești. opus-uri care ne-au dat o 
imagine de ansamblu asupra 
unora dintre cele mai reprezen
tative creații naționale contem
porane. Cu totul remarcabil a 
fost prin profesionalitate și mu
zicalitate. prezența in festival a 

| cvartetului „Universitas", for
mație distinsă la ediția trecută 
cu Marele Premiu la concursul 
de interpretare a ansamblurilor 
studențești.

în sfîrșit, și în acest an s-a 
dovedit de o maximă eficiență 
concursul de interpretare care a 
atras la Brașov ansambluri din 
conservatoarele din București, 
Cluj și lași. Duminică dimineața 
a avut loc concertul laureaților. 
O impresie deosebită a produs, 
in interpretarea unei pagini ra- 
veliene, cvartetul bucureștean, 
avînd drept prim-violoncelistă 
pe studenta Ruxandra Colan, 
formație care a dobindit, de alt
fel, din partea juriului, premiul 
I la această ediție.

Organizind an de an un Fes
tival de muzică de cameră, con- 
centrind remarcabile forțe artis
tice din țară și de peste hotare, 
instituțiile artistice ale Brașovu
lui ne-au oferit și în acest an 
o competiție muzicală ce s-a 
constituit in fapt drept un coro
lar al întregii stagiuni.

I IOSIF SAVA
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Vizita președintelui Republicii Populare Congo
■*

Dineu oficial oferit în onoarea comandantului SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Marien N’Gouabi și a tovarășei Celine N’Gouabi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, au ofe
rit, marți, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Comite

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul tovarășului
MARIEN N’GOUABI

Tovarășe președinte,
îmi face o deosebită -plăcere 

să vă salut ca oaspeți dragi ai 
țării mele, pe dumneavoastră și 
pe stimata dumneavoastră soție, 
pe colaboratorii ce vă însoțesc și 
să dau expresie sentimentelor de 
caldă prietenie cu care întregul 
nostru popor vă intîmpină pe 
pămintul Republicii Socialiste 
România.

Păstrez cele mai plăcute a- 
mintiri despre vizita pe care am 
făcut-o, in primăvara anului 
1972, în Republica Populară Con
go, și despre întilnirile și convor
birile noastre de atunci. Am pu
tut cunoaște nemijlocit, cu acel 
prilej, unele aspecte din viața și 
preocupările poporului congolez, 
lupta sa pentru dezvoltarea eco
nomiei și culturii, pentru a-și 
făuri o patrie liberă și indepen
dentă. Poporul român, care cu
noaște din propria sa experiență 
ce a însemnat dominația străină, 
înțelege și prețuiește cum se cu
vine lupta poporului congolez — 
ca și a celorlalte popoare africa
ne care s-au eliberat de sub co
lonialism — de a lichida urmă
rile trecutului de asuprire și ex
ploatare. de a-și apăra și conso
lida independența economică si 
politică, de a se afirma de sine 
stătător în rînd’il națiunilor lu
mii. Salutăm din toată inima 
succesele pe care le obțineți — 
și vă urăm, dragi prieteni, noi și 
noi realizări pe acest drum !

Mă bucur, tovarășe președinte, 
că avem ocazia de a relua dia
logul atît de util. început cu un 
an în urmă la Brazzaville, de a 
aborda împreună căile și posibi
litățile de a dezvolta în conti
nuare colaborarea româno-con- 
goleză. Desigur, în ultimii ani 
s-a ajuns la o serie de înțele
geri și s-au înregistrat o serie 
de progrese în dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre, dar. 
consider că putem face mult mai 
mult pentru a pune în valoare 
posibilitățile mari care există în 
acest domeniu. Fără îndoială că 
dezvoltarea colaborării multila* 
terale este în interesul ambelor 
țări și popoare, și totodată, co
respunde intereselor tuturor po
poarelor din Africa și din în
treaga lume, cauzei generale a 
păcii și conlucrării fructuoase 
dintre națiuni.

Tovarășe președinte.
Angajată cu toate forțele sale 

în realizarea unui amplu pro
gram de construcție pașnică — 
programul de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate — România manifestă, 
totodată, o preocupare constan
tă pentru promovarea unei largi 
conlucrări între popoare, în ve
derea înfăptuirii unui climat 
trainic de pace și securitate in
ternațională. Ne preocupăm de 
dezvoltarea continuă a colabo
rării și prieteniei cu toate țări
le socialiste, acordăm o atenție 
deosebită intensificării relațiilor 
cu țările care au pășit pe calea 
afirmării independente, acțio
năm, în spiritul principiilor co
existenței pașnice, pentru lăr
girea relațiilor noastre cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 

tului Central al Partidului Con
golez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului, comandant Marien 
N’Gouabi și a tovarășei, Celine 
N’Gouabi.

La dineu au participat tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 

orînduire socială. Considerăm că 
in lumea de azi toate statele — 
fie ele mari, mijlocii sau mici — 
trebuie să ia parte activă la via
ța internațională, să contribuie 
nemijlocit, pe baza deplinei ega
lități în drepturi, a respectului 
suveranității și independenței 
naționale, a neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, la soluționarea tuturor 
problemelor de care depind pa
cea și progresul omenirii.

România s-a pronunțat și se 
pronunță cu toată hotărirea îm
potriva politicii imperialiste de 
forța și dictat, de amestec în tre
burile interne ale altor state, a 
oricăror forme de dominație și 
asuprire. Consecventă acestei 
politici, țara noastră participă 
activ la lupta forțelor progresis
te, antiimperialiste din întreaga 
lume pentru lichidarea cit mai 
rapidă a ultimelor vesti
gii ale colonialismului și neo- 
colonialismului. sprijinind activ 
lupta de eliberare naționa
lă a popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bisșau, Na
mibia ; ne pronunțăm cu 
hotărire împotriva regimuri
lor rasiste din Rhodesia si Afri
ca de Sud.

Știm că una din problemele 
care preocupă astăzi cel mai 
mult popoarele Africii — ca de 
altfel zeci de state de pe toate 
continentele — este aceea a li
chidării subdezvoltării. Româ
nia, ea însăși țară care face 
eforturi deosebite pentru a re
cupera distanțele care o mai 
despart de țările puternic in
dustrializate, știe că adevărata 
independență națională, adevă
rata viață liberă nu poate fi po 
deplin realizată decît o dată cu 
formarea unei economii puter
nice, de sine-stătătoare. Din ex
periența proprie știm că făuri
rea unei economii independente 
trebuie să aibă în primul rînd 
la bază munca, eforturile popo
rului din propria țară, pentru 
că numai astfel el va putea fi 
cu adevărat liber. în același 
timp, însă, este necesar ca po
poarele din aceste țări să-și 
unească eforturile, să colabo
reze cit mai strins între ele, 
precum și cu statele socialiste, 
cu celelalte state, în condițiile 
deplinei egalități în drepturi, 
ale avantajului reciproc. Consi
derăm că este o datorie morală 
și o obligație a statelor avan
sate de a acorda un sprijin mai 
activ eforturilor acestor popoare 
pentru lichidarea intr-un timp 
cit mai scurt a subdezvoltării.

România se pronunță pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
tuturor conflictelor și stărilor 
de încordare, pentru renunțarea 
la forță și la amenințarea cu fo
losirea forței în rezolvarea pro
blemelor dintre state. Apreciem 
că trebuie să se acționeze cu 
mai multă energie pentru rezol
varea pe cale politică a conflic
tului din Orientul Apropiat — 
pe baza Rezoluției Consiliului de 
Securitate din 1967 — care să 
ducă Ia retragerea trupelor is- 
raelîene din teritoriile arabe 
ocupate, la asigurarea indepen
denței și integrității teritoriale 

tovarășa Elena Maurer, tovară
șii Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Janos Faze- 
kas, Ștefan Voitec, Cornel Bur
tică, Ion Ioniță, Ion Pățan, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat. George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex- 

a fiecărui stat din această zonă, 
la soluționarea problemei popu
lației palestiniene, in concor
danță cu interesele sale națio
nale.

Desfășurarea cu succes a pri
mei faze a lucrărilor conferinței 
general-europene Ia nivelul mi
niștrilor de externe reprezintă 
un eveniment de însemnătate 
istorică pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa și in 
întreaga lume. România și-a 
adus contribuția activă Ia pre
gătirea Conferinței general-eu
ropene de la Helsinki și la .lu
crările primei faze, și * este 
hotărîtă să acționeze și în viitor 
pentru ca realmente pe conti
nentul european să fie instaurat 
un climat durabil de pace și 
securitate, care să dea garanție 
fiecărui popor că se va putea 
dezvolta liber și nestingherit, la 
adăpost de orice agresiune din 
partea altor state, că se va pu
tea realiza o largă colaborare în 
toate domeniile de activitate 
între popoarele continentului, 
ceea ce corespunde intereselor 
fiecărei națiuni de pe continent 
cit și cauzei păcii în lume.

în ultimii ani, în lume s-au 
produs profunde mutații politice 
și sociale, au avut Ioc mari 
schimbări în raportul mondial 
de forțe, care au imprimat un 
curs nou spre destindere și co
laborare în viața internațională. 
Doresc să relev că una din 
aceste schimbări importante pe
trecute în această perioadă este 
creșterea voinței și hotăririi po
poarelor de a pune capăt vechii 
politici, de a-și afirma cu fer
mitate dorința de a trăi libere, 
de a dispune ele însele de desti
nele lor. Apare tot mai evident, 
în condițiile de azi, că soluțio
narea durabilă și echitabilă a 
problemelor internaționale nu 
mai poate fi concepută fără 
participarea activă a tuturor ță
rilor, indiferent de mărimea lor. 
Un rol deosebit de important, 
au, după părerea noastră, țările 
miei și mijlocii, care în marea 
lor majoritate și-au cucerit de 
curînd independența și luptă 
pentru dezvoltarea lor liberă, 
pentru a fi cu adevărat stăpine 
la ele acasă.

Soluționarea marilor probleme 
ale vieții contemporane, ale 
păcii și progresului umanității 
cer mai mult ca oricînd unirea 
eforturilor tuturor popoarelor, a 
forțelor antiimperialiste, a tu
turor acelora care se pronunță 
pentru pace și colaborare în 
iume.

Tovarășe președinte,
Cu convingerea că vizita pe 

care o faceți în țara noastră va 
deschide noi posibilități pentru 
dezvoltarea colaborării multila
terale dintre țările noastre, do
resc să toastez în sănătatea 
dumneavoastră și a stimatei 
doamne Celine N’Gouabi ;

pentru prietenia și colabora
rea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Congo, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Congolez al 
Muncii;

pentrftepace și pr+etenie între 
popoare I (Aplauze). 

terne, împreună cu soțiile, mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
ambasadorul țării noastre la 
Brazzaville, personalități ale 
vieții științifice și culturale.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Charles N’Gouoto,

Stimate tovarășe președinte, 
Stimată doamnă.
Tovarăși și prieteni,

îngăduiți-ne, mai intîi, să ne 
achităm de o plăcută misiune pe 
care ne-a încredințat-o poporul 
congolez și Partidul Congolez al 
Muncii — aceea de a transmite 
poporului român și conducători
lor Partidului Comunist Român 
un mesaj de simpatie, de priete
nie militantă și de solidaritate 
activă.

Cuvintele atît de călduroase și 
atît de sincere pe care prietenul 
meu. președintele , Nicolae 
Ceaușescu le-a rostit la adresa 
soției mele, a delegației mele, 
față de mine, primirea entuzias
tă pe care poporul român ne-a 
rezervat-o încă de la sosirea 
noastră la București, se adresea
ză prin intermediul modestelor 
noastre persoane. întregului po
por congolez și Partidului Con
golez al Muncii.

Vă rog să fiți încredințat, to
varășe președinte, că vom face 
o dare de seamă cît mai comple
tă și cît mai fidelă cu putintă 
poporului și partidului nostru.

Fie-ne îngăduit să exprimăm, 
aici, conducătorilor și poporului 
român mulțumirile noastre cele 
mai sincere.

Tovarășe președinte,
întocmai ca și dumneavoastră, 

mă bucur de prilejul care ne 
este oferit de a reînnoi dialogul 
fructuos pe care I-am început 
cu ocazia vizitei dumneavoastră 
ia Brazzaville. Mă bucur, de ase
menea, să constat că cooperarea 
ce s-a legat în mod atît de fe
ricit între cele două țări ale 
noastre se traduce deja prin 
realizări concrete în domeniul 
economic, și. mai ales, pe plan 
cultural. Sînt convins că sîntem

Ceremonia depunerii 

unei coroane de flori
s

După-âmiază, președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președinte
le Republicii Populare Congo, 
șef al statului, comandant Ma
rien N’Gouabi, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul ero’~ 
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului congolez 
s-au aflat persoanele oficiale 
care îl însoțesc in vizita în
treprinsă în țara noastră.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, 
Gheorghe Cioară, Ion Ioniță, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Nicolae Ghe- 

Charles David Ganao. Justin 
Lekounzou, Anatole Khondo, 
Josephine Bayonne Moutou, Eu
gene Germain Mankou, Jacob 
Okandza, precum și celelalte o- 
ficialități congoleze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 

încă departe de a fi folosit toate 
posibilitățile existente pentru a 
dezvolta această cooperare și că 
în diferite domenii multe lucruri 
pot și trebuie să fie încă reali
zate. în această privință de alt
fel, modul nostru de a vedea este 
identic cu al dumneavoastră, 
ceea ce reprezintă manifestarea 
concretă a voinței noastre co
mune de a merge mereu înainte.

Venind în România, in urma 
vizitei de neuitat pe care dum
neavoastră ați efectuat-o in Con
go, am vrut, desigur, să mă 
achit de o îndatorire protoco
lară, dar, de asemenea, și mai 
ales, să-mi ofer ocazia de a cu
noaște mai bine experiența dum
neavoastră din care putem și 
trebuie să extragem învățăminte 
utile. Noi am cunoscut, ca și 
dumneavoastră, un trecut iden
tic de dominație și exploatare 
străină: am dus aceeași luptă 
pentru libertate națională ; ur
mărim astăzi aceleași obiec
tive și avem in fața noastră 
dușmani comuni și. alături de 
noi, pe aceiași frați de luptă.

Tovarășe președinte.
Din 1963 poporul congolez s-a 

angajat într o luptă revoluțio
nară implacabilă și ireversibilă 
pentru eliberarea sa totală și 
pentru construirea unei societăți 
noi. socialiste. Acești zece ani 
de luptă. în condiții extrem de 
dificile, constituie continuarea a 
aproape un secol de acțiune îm
potriva ocupației și opresiunii 
coloniale, care a dus țara noas
tră la o independență nominală 
în 1960. Mișcarea populară re
voluționară, declanșată la 15 
august 1963. se găsește astăzi în 
faza revoluției național-demo- 
crate și populare, care urmă
rește să elibereze din punct de 
vedere economic țara noastră 
de dominația neocolonială și să 
pună bazele construirii unei so

nea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membrii misiu
nii române atașate pe lingă 
înaltul oaspete, generali și ofi
țeri superiori.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale Româ
niei și Republicii Populare 
Congo.

După depunerea coroanei do 
flori, s-a păstrat un moment do 
reculegere. Solii poporului con
golez au vizitat apoi rotonda 
monumentului.

în încheierea ceremoniei a 
avut loc defilarea gărzii de 
onoare.

(Agerpres) 

România și Republicii Populare 
Congo.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

cietăți socialiste. Această fază — 
noi am înțeles acest lucru — are 
nevoie, pentru a triumfa, de 
mobilizarea maselor populare și 
progresiste, în cadrul unui larg 
front, constituit de către orga
nizațiile de masă, sub înalta 
conducere a Partidului Congolez 
al Muncii. într-adevâr, partidul 
nostru, Partidul Congolez al 
Muncii, partid marxist-leninist, 
este nucleul conducător, organi
zator și educator al poporului. 
Este singurul stat major al re
voluției, care este absolut sigur 
că va conduce poporul congolez 
la victoria totală. Pentru a atin
ge aceste obiective pe care și 
le-a propus, poporul congolez 
știe că poate conta pe experien
ța. sprijinul și ajutorul țărilor 
socialiste, pe care Programul 
Partidului Congolez al Muncii le 
consideră ca parteneri privile- 
giați in cadrul cooperării inter
naționale. Această cooperare noi 
o dorim in toate domeniile și 
sîntem fericiți să constatăm Per
fecta identitate de vederi care 
există între țările noastre cu 
privire la marile probleme inter
naționale actuale, cu privire la 
necesitatea de a instaura o pace 
mondială trainică și justă.

Convorbirile pe care le avem 
ne vor permite să elaborăm ur. 
document în care va li consem
nată perfecta noastră identitate 
de vederi cu privire Ia proble
mele pe care le-am evocat.

îngăduiți-mi, acum, să ridic 
paharul în sănătatea dumnea
voastră, tovarășe președinte ;

în sănătatea mult onoratei 
dumneavoastră soții.;

în sănătatea tovarășilor români 
prezenți la acest dineu de gală;

pentru dezvoltarea cooperării 
dintre țările noastre:

pentru prietenia dintre po
poarele român și congolez ! 
(Aplauze).

(Urmare din pag. I)

terne, alți membri ai guvernu
lui, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații ob
ștești, generali, ziariști.

Erau prezenți, de asemenea, 
Eugene Germain Mankou, am
basadorul Republicii Populare 
Congo la București, și Gheor
ghe Stoian, ambasadorul Româ
niei la Brazzaville.

La coborîrea din avion, înalții 
oaspeți sînt salutați cu deose
bită cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de tova
rășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat își string miinile 
cu căldură.

Comandantul Marien N’Gouabi 
prezintă conducătorului parti
dului și statului român pe to
varășii Charles N’Gouoto, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.M., însărcinat cu Depar
tamentul organizatoric, Charles 
David Ganao, ministrul afaceri
lor externe, Justin Lekounzou, 
ministrul industriei minelor, 
însărcinat cu problemele turis
mului, Anatole Khondo. secre
tar general al Confederației sin
dicale congoleze, tovarășa Jo
sephine Bayonne Moutou, pre
ședinta Uniunii revoluționare a 
femeilor congoleze, Jacob 
Okandza, consilier economic la 
președinție, și celelalte persona
lități congoleze.

La rindul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prezintă șe
fului statului congolez pe con
ducătorii de partid și de stat 
români sosiți în intîmpinare.

Un grup de pionieri oferă to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Marien N’Gouabi, tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Celine 
N’Gouabi, buchete de flori.

în continuarea ceremoniei o 
gardă militară prezintă onorul. 

Sînt intonate apoi Imnurile de 
Stat ale Republicii Populare 
Congo și României. în semn de 
salut sînt trase 21 de salve de 
artilerie.

Cei doi președinți trec in re
vistă garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și a 
persoanelor oficiale române so
site în intîmpinare.

Mii de bucureșteni aflați pe 
aeroport participă cu însuflețire 
la intilnirea dintre cei doi șefi 
de stat, aclamînd pentru prie
tenia româpo-congolezâ. Ală
turi de ei, numeroși congolezi 
aflați la specializare și la stu
dii in țara noastră au salutat 
prin tradiționalul oye — 
trăiască, pe tovarășii Marien 
N’Gouabi și Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și comandantul Marien N’Gou
abi iau apoi loc intr-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cliști, îndreptindu-se spre reșe
dința care a fost rezervată 
înalților oaspeți.

Pe arterele bucurșștene, nu
meroși locuitori ai Capitalei sa
lută cu căldură, cu simpatie și 
cordialitate pe cei doi pre
ședinți, iși exprimă cu entu
ziasm sentimentele de prețuire 
și stimă față de conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări. Sînt toate acestea, in 
același timp. manifestări ale 
inaltei aprecieri față de neobo
sita activitate a conducătorului 
partidului și statului nostru, 
puse în slujba promovării in 
lume a unor relații noi, a unei 
noi politici, propice afirmării 
suverane a națiunilor, colaboră
rii intre ele pe baza deplinei 
egalități, pentru consolidarea 
păcii și securității internațio
nale.
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Epilog in jurul 

mesei rotunde la acțiunea 

inițiată de ziarul nostru 

CUM UJCREAZĂ
ACTIVISTUL

U. T. C LA S4 T?
• Cei șase redactori poartă un nou 

dialog cu activiștii pe care i-au în
soțit, prin intermediul unor scrisori 
deschise

• Cîteva sugestii cu privire la stilul 
de muncă al celor șase activiști, dar 
și al altora în același timp

• Angajamentul nostru: vom reveni 
în comunele de care răspundem

A
șadar, cei șase redactori care i-au 
însoțit pe activiștii amintiți s-au a- 
dunat apoi in redacție, in jurul me
sei rotunde. Intenția lor era aceea 
de a puncta citeva concluzii pe 
marginea unor lucruri observate la 

fata locului, cu privire la stilul de muncă al ac
tivistului in organizațiile U.T.C. din mediul rural. 
Unele din ele se desprind deja din lectura scri
sorilor deschise și propun, între altele, necesita
tea unei mai bune cunoașteri a tinerilor, antre
narea corespunzătoare a activului comunal, ca 
și obligativitatea continuității în muncă, a perse
verenței, a îndrăznelii. Sînt idei care, fără doar 
și poate, intră in definiția însăși noțiunii de ac

tivist dar care, in cazul nostru, se aplică in pri
mul rind celor șase activiști însoțiți in teren. Pe 
parcursul discuției s-au mai reliefat insă și alte 
opinii care, trecind dincolo de situațiile particu
lare ale acestei acțiuni, se raportează la modul 
de a-și ințelege atribuțiile al tuturor activiștilor, 
mai vechi sau mai noi, precum și la indatoririle 
organului județean față de ei. Intre acestea, no
țiunea de timp de lucru, capacitatea de inițiativă 
proprie a activistului, modalitățile de a răspunde 
solicitărilor pornite din lumea satului contem
poran, sînt numai citeva din multele probleme 
abordate. Ne propunem să ne oprim asupra lor 
in rîndurile următoare.

Tovarășe Aurel Buda Tovarășe Augustin Dan Tovarășe Dumitru Petcu
Am umblat împreună, vreme de trei săptămini, 

prin două comune ale județului Arad. Eu te înso
țeam, primisem de la redacție sarcina să scriu cîteva 
articole despre stilul de muncă al activistului U.T.C. 
la sat, însă de fapt am fost amîndoi, în această pe
rioadă. activiști ai comitetului județean U.T.C. Acum, 
la sfîrșit, permite-mi să reiau, în chip de concluzie, 
cîteva lucruri despre care am discutat, poate, de 
multe ori, seara, in camera de oaspeți, dar Care mi se 
par și acum utile pentru amîndoi. Pentru că te afli 
Ia începutul drumului de activist, cred că nu-mi vei 
lua în nume de rău ceea ce aș vrea să-ți mai spun 
în rîndurile următoare.

De fapt, o singură precizare aș mai avea de făcut : 
aceea că, pentru a izbuti cu adevărat să faci ceva, 
trebuie să cunoști realitățile comunei, iar cunoaște
rea acestora începe mai întotdeauna prin discuțiile 
cu tinerii, prin ascultarea părerilor lor. îți amin
tești de discuția pe care am avut-o la căminul din 
Beliu, în absența directorului de cămin ? Dar de 
adunarea de la secția de sticlărie, unde, dacă n-am 
fi stat de vorbă cu toți tinerii, ne-am fi făcut o pă
rere greșită despre secretarul lor ? Bineințeles, sint 
convins că-ți amintești și că-ți vei mai aminti multă 
vreme, ca și mine de altfel. Aș vrea să reții din 
aceste intimplări că o acțiune de organizație nu în
cepe neapărat la sediul comitetului U.T.C. ci poate 
mult mai adesea pornește din dialogul cu tinerii, 
din replicile și întrebările lor. Dacă vei merge în
totdeauna alături de ei, vei avea de ciștigat cel 
puțin două lucruri : pe de o parte vei învăța întot
deauna ceva nou, iar pe de altă parte vei simți eă 
trăiești ca activist și ca om.

ION DANCEA

Tovarășe Constantin Boi cu
Spre deosebire de ceilalți colegi ai mei, care au 

însoțit activiști aflați la primii pași in această mun
că, eu te-am cunoscut pe dumneata, activist al Co
mitetului județean Botoșani al U.T.C., om cu o ex
periență de vreo opt ani in munca cu tinerii. Din 
punctul acesta de vedere, am avut mai degrabă eu 
de învățat de la dumneata decit invers. Nu am a- 
mintit însă intîmplător aceste calități, ci pentru că 
tocmai Ia experiența pe care ai cîșligal-o aș vrea 
să mă refer în continuare. O asemenea pricepere 
cred că nu trebuie ținută în secret, ca un fel de 
tezaur de care nu se poate atinge nimeni, ci dim
potrivă, larg răspindită, în așa fel încît să se bucure 
de ea întregul activ U.T.C. al comunei. Ea Ungu
reni, de exemplu, unde activul comitetului comunal 
este format aproape numai din cadre didactice, ai 
văzut și dumneata cit de greu se urnește la treabă 
din cauza lipsei multor cunoștințe asupra propriilor 
răspunderi. Iar Ia Plopenii Mari, mie cel puțin mi 
se pare că reușita serii distractive se datorește toc
mai atragerii unui mare număr de tineri în pro
cesul organizării ei.

In general însă, și mai ales la comune, membrii 
activelor U.T.C. sînt incă tineri fără experiență, 
care au nevoie de o apropiată Îndrumare, de expe
riența unui activist, ca de un sfătuitor permanent. 
Prelungirea cunoștințelor proprii în rindul activu
lui comunal înseamnă tot atitea puncte de sprijin 
ale instructorului județean, înseamnă o lărgire sim
țitoare a sferei de cuprindere. Nu prin substituirea 
eforturilor celorlalți factori, ci prin adăugarea lor, 
determinindu-i să devină un sprijin de nelipsit.

MARIAN GRIGORE

Ce cere județul unui activist
— Ceea ce am observat eu, în 

urma acestei deplasări și a al
tora, a spus la un moment dat 
Ion Chirie, este faptul că dintre 
activiștii de curind promovați se 
mișcă mai bine în teren și se 
orientează mai ușor cei care au 
fost mai înainte secretari de or
ganizații. Ei apelează la propria 
experiență, știu ce să ceară 
secretarilor sau tinerilor și au 
rezultate mai bune decit cei 
recrutați, să zicem, din rindul 
cadrelor didactice, care nu cu
nosc uneori lucruri elementare.

— Și în cazul acesta însă 
apare nevoia unei repartizări 
corespunzătoare, a adăugat Al. 
Bălgrădean. Activistul însoțit de 
mine a fost mai înainte se
cretarul U.T.C. de la C.P.L. 
Blaj. Dintr-odată, fără nici o 
acomodare, fără să fie ajutat 
citva timp de un activist mai 
vechi, a fost trimis într-un me
diu nou pentru el, la sat, unde 
adeseori problemele sînt total 
diferite. Poate de aceea își pier
dea deseori, ambiția și dăruirea 
cu care pornea la drum.

— Dacă se scapă din vedere 
asemenea situații, a intervenit 
atunci Marian Grigore, este și 
din cauză că la județ nu se 
prea face o diferențiere a sarci
nilor, o repartizare a lor în 
funcție de specificul locului, de 
capacitatea activiștilor, ci li se 
cer tuturor cam aceleași lucruri. 
Mie îmi spunea activistul că, 
dacă nu urmărește stringerea 
fierului vechi, graficele de șe
dințe și primirile in U.T.C., 
face el orice altceva că nu va fi 
apreciat. Iar asta mi-o spunea, 
rețineți, un activist cu o expe
riență de opt ani.

— Am asistat odată la o șe
dință a aparatului comitetului 
județean U.T.C., a precizat și 
Mircea Borda. La sfirșitul ei 
cineva s-a ridicat, a înălțat 
trei degete și a zis : Nu uitați 
de cele trei lucruri — cotizații
le, adunările și primirile. în fe
lul acesta începe să-și facă loc 
un criteriu cantitativ de apre
ciere a muncii activistului, în 
dauna celui calitativ.

Spațiul alb dintre instruire
■ ■ ■■■ ** si inițiativa

5 ,

Ion Dancea : — Adevărul 
este că între instruirea de la 
comitetul județean și realitatea 
din teren se așează deseori o 
distanță care rămine neacoperi
tă. Așa numitele instruiri sînt 
mai degrabă niște transmiteri 
de sarcini pe care activistul le 
preia si le transmite și el mai 
departe, fără o raportare direc
tă la situațiile comunei. De aici 
și apariția unor rezultate destul 
de subțiri.

Mircea Borda : — După pă
rerea mea, aceste instruiri nici 
nu-și pot propune să stabileas
că situații și soluții exacte pen
tru fiecare comună în parte. în 
mod firesc la nivelul județului 
se apreciază lucrurile la un 
grad de generalitate mai mare. 
Iscusința activistului se dove
dește tocmai în găsirea elemen
telor specifice în fiecare sarci
nă generală și în raportarea ei 
la condițiile concrete.

Ion Chirie : — Eu aș zice 
chiar mai mult decit atît. Sarci
nile și unele informații, date 
statistice, pe care i le cere firesc 
județul unui activist, nu pot 
ocupa decit două, trei sau cîteva 
ore din timpul de lucru al a- 
cestuia. însă activistul stă în

— De aici nu mai este mult 
pînă la inversarea totală a op
ticii, a fost de părere Ion Dan- 
cea. Din cauză că acestea i se 
cer în primul rind, activistul 
uită că una din datoriile sale 
este legătura neîntreruptă cu 
tinerii și o limitează doar la 
contactele cu activistul comunei, 
iar aceste contacte se fac și ele 
prin intermediul hîrtiilor. Cele 
două planuri principale ale in- 
intervenției activistului, munca 
cu activul și munca Cu tinerii, 
sînt înlocuite treptat de un al 
treilea : munca cu hîrtiile.

— Sint și nu sint de acord 
întru totul cu cele spuse pînă 
aici, a ținut să precizeze în clipa 
aceea N. Coșoveanu. Cîteva 
nuanțări mi se par totuși ne
cesare. Accentuarea exagerată a 
criteriului cantitativ este și după 
părerea mea regretabilă și nefi
rească. dar asta nu înseamnă că 
activistul trebuie să înlăture din 
preocupările sale cotizațiile, 
adunările și primirile. Mai de
grabă trebuie spus așa : dacă 
accentul ar cădea pe inițiativa 
activistului, pe activitatea poli- 
tico-educativă a organizației, pe 
tot ceea ce întreprinde ea pen
tru a deveni o prezență de pres
tigiu în viața tinerilor, atunci 
celelalte îndatoriri s-ar așeza 
firesc în prelungirea acestora și 
s-ar realiza, aș îndrăzni să zic, 
de la sine, ca niște componente 
indispensabile ale activității de 
ansamblu.

Un punct de vedere asupra 
căruia am căzut de acord cu 
toții. în felul acesta atribuțiile 
principale reveneau de drept 
tot activistului, cel care are 
un permanent contact cu reali
tatea, cel ce este in măsură 
să ia hotărîri în funcție de ceea 
ce întîlnește pe teren. Cuvîntul 
decisiv îi revine deci tot lui, 
îndemnîndu-1 să-și pună în va
loare capacitatea de inițiativă 
raportată la cerințele și situați
ile concrete ale comunei. Se ri
dica astfel un nou subiect de 
discuție, pe care noi l-am nu
mit

comună citeva zile și abia după 
ce culege acele informații în
cepe cu adevărat timpul său de 
lucru. Ruptura dintre control și 
îndrumare, acolo unde apare, 
are drept cauză tocmai o ase
menea înțelegere limitată a 
timpului de lucru, credința că 
el se sfîrșește in clipa cînd de 
fapt ar trebui să înceapă.

Al. Bălgrădean : — îndru
marea, subiectul pe care l-ai 
adus în discuție, este poate mai 
importantă decît controlul, însă 
ea presupune o anumită pregă
tire a activistului înainte de a 
pleca pe teren, o pregătire care 
să nu se limiteze doar la ceea 
ce află în instruire, fiindcă nu 
o dată instruirea este conside
rată singura modalitate de pre
gătire. Or, mai ales pentru un 
activist proaspăt promovat, se 
simte nesiguranța în procesul de 
organizare a unor acțiuni pentru 
că pur și simplu nu știe cum 
să procedeze. Mi se pare că o 
permanentă consultare cu acti
viștii mai vechi, cu membrii 
secretariatului, pe probleme ale 
muncii concrete, este indicată și 
în măsură de a-i obișnui să se 
instruiască și singuri.

Ion Dancea : — Eu m-aș opri

Cînd ne-am cunoscut, Ia Alba Iulia, știam deja 
despre dumneata că ești un iinăr întreprinzător, 
caracterizat in primul rind de hărnicie și dorință 
de a munci. Trăsături pe care apoi mi le-au confir
mat de mai multe ori intimplările prin care am 
trecut împreună și zilele ce ne-au ajutat să ne cu
noaștem mai bine. Acum, după ce ne-am despărțit, 
îndemnul pe care ți—1 adresam uneori și pe teren 
mi se pare incă valabil. Cred că dacă ai insista mai 
mult tocmai in stimularea propriei dorințe de a 
munci și a dăruirii, pentru a le adăuga și atributul 
perseverenței, nu ai avea decit de ciștigat. Pentru 
că, altfel, un entuziasm care se oprește undeva la 
mijlocul drumului, suspendai, se poate transforma 
uneori in contrariul său.

Nu mai departe decit la Valea Lungă, sau la Bu- 
cerdea, iți amintești că am dai peste două cluburi 
ale tineretului frumos închegate, cu o activitate 
demnă de interes. Depinde numai de dumneata ca 
asemenea cluburi să ia ființă și in celelalte două 
comune, la Cergău și Cenad, pentru a duce pină la 
capăt un lucru bine Început. De asemenea, o între
bare pe care cred că ar trebui să ți-o pui frecvent 
este aceasta : cine va lucra miine în coopera
tiva agricolă ? Situațiile intilnite indreptățesc o 
asemenea întrebare. Iar răspunsurile le poate da 
numai o muncă de perspectivă, o activitate de ori
entare profesională începută incă din anii de școală. 
Știu că nu este deloc ușor, insă ambiția și dăruirea 
am văzut că le ai. Trebuie doar ca ele să nu de
zarmeze In fața primelor dificultăți, ci să se mobi
lizeze cu atit mai mult, păstrindu-se la aceeași in
tensitate pe tot parcursul deplasărilor.

AL. BĂLGRADEAN

Atunci cînd mi s-a cerut, la redacție, să-mi spun 
în cîteva cuvinte părerea despre dumneata, mărturi
sesc că am stat puțin în cumpănă. Aveam atitea lu
cruri de spus, după cele trei săptămini in care — cred 
că ești de acord cu mine — ne-am aflat unul altuia 
nu numai procedeele de lucru, ci și modul de a gindi, 
încît mi se păreau greu de înghesuit în cîteva cu
vinte. Apoi m-am oprit numai la două din laturile 
care compun profilul unui activist și am anunțat că 
voi vorbi despre îndrăzneală și perseverență.

Intr-adevăr, ține de îndrăzneală dacă, formindu-ți 
anumite convingeri, te mulțumești să le spui doar 
între patru ochi sau cu glas mai tare. Iar in nere
gulile intilnite de noi in evidența unor organizații 
din județul Teleorman, deși erai revoltat de ce ve
deai, nu știu dacă ai fi intervenit și singur, preocu
pat cum ești ca la județ să nu se creadă că a venit 
„unul nou“ și vrea să atragă atenția asupra lui. La 
fel în ceea ce privește modul de programare a 
muncii. Obișnuiești să stai trei-patru zile intr-o 
comună și să revii după citva timp, lucru cit se 
poate de bun desigur, deoarece urmărirea îndepli
nirii sarcinilor este o dovadă de perseverență. Dar, 
nu știu de ce, atunci cind revii nu insiști asupra 
celor pe care le găsești tot nefăcute, ceea ce, tre
buie să recunoști, nu se mai împacă cu ideea de 
perseverență. Or, continuitatea in muncă, alături 
de curajul de a spune Întotdeauna ceea ce glndești. 
nu pot fi despărțite de celelalte calități cerute unui 
activist. Asupra acestor două trăsături dacă vei me
dita mai îndelung, vom auzi in curind numai lu
cruri bune.

N. COȘOVEANU
i

Tovarășe Marian Ștefan Tovarășe loan Cernea
I

Cred că nu mai este nevoie să repet încă o dată, 
acum, părerea pe care o am despre dumneata. Ai 
citit-o de mai multe ori, in ziar, în timp ce eu mă 
aflam alături de dumneata și m-ai și aprobat nu nu
mai o dată. M-am convins că atunci cînd intri intr-o 
comună știi ce ai de făcut și te apuci imediat de 
treabă. Ceea ce ar mai trebui poate adăugat este ca
pacitatea de a ridica unele din observațiile directe 
la gradul de generalizare cuvenit, pentru a acționa 
nu numai asupra unei situații sau alteia, ci asupra 
fenomenului însuși. In județul Galați am intilnit, de 
pildă, niște colțuri de documentare tehnică la fer
mele zootehnice din Pechea. Ele reprezintă niște po
sibilități de desfășurare a unor acțiuni la locul de 
muncă al tinerilor care nu trebuie neglijate, ci pe 
cit posibil extinse cel puțin și în celelalte comune de 
care răspunzi, Rediu și Cuca. In același timp, la Pe
chea și Cuca, tinerii dețin majoritatea locurilor în 
sectorul zootehnic, in vreme ce la Rediu, situată in
tre ele, nu se află nici unul. La Cuca, organizația 
U.T.C. de la școala generală este foarte bună, în 
schimb Ia Pechea și Rediu activitatea cadrelor didac
tice are multe neajunsuri. Simpla comparație între 
aceste comune oferă aproape de-a gata și anumite 
soluții. Una ar fi aceea de a înlesni cit mai multe 
contacte intre organizații, de a Ie ajuta să se cu
noască și să învețe unele de la altele. Activistul cred 
că este dator, între multe altele, să facă și acest 
lucru, declanșind un dialog permanent între orga
nizațiile pe care le îndrumă. După modul in care 
ai știut să procedezi, la fața locului, in multe îm
prejurări, sint convins că vei reuși să treci și acest 
examen.

ION CHIRIC

După cum vezi, continuăm in paginile ziarului 
dialogul pe care l-am inceput de atitea ori prin co
mune, prin organizații. Zic „ii continuăm" și nu „ti 
Încheiem" deoarece, fără indoială, vom mai agea 
prilejul să ne intilnim, la Tîrgu Mureș sau in vre
una din comunele județului. Sincer să fiu, în afară 
de lucrurile bune pe care ți le-am spus deja in ar
ticolele mele sau prin viu grai, mă încearcă și a- 
cum o nedumerire, una ce se răsfringe asupra unui 
capitol de cea mai mare importanță pentru munca 
de activist. Reproșul meu nu vrea să susțină că 
nu-ți cunoști atribuțiile, ci că, deși Ie cunoști une
ori foarte bine, pornești la drum cu o neîncredere 
ciudată în forțele proprii. Parcă de prea multe ori 
spui „nu", sau „nu se poate", înainte de a încerca 
să faci ceva și de a te convinge dacă se poale sau 
nu. Ai văzut foarte bine că, la Logig, am putut să 
organizăm o inminare de carnete și altfel decit în 
pauza dintre două ore, deși părea la inceput im
posibil. La Lunca, de asemenea, deși erai din nou 
de părere eă „nu se poate", la sfirșitul acțiunii a 
trebuit să recunoști că „putem să ne felicităm reci
proc". Iar la Voivodeni, în ciuda convingerii că nu 
se poate lucra cu navetiștii, din dorința de a vedea 
cu însumi dacă se poate, am inaugurat un club al 
navetiștilor pe care te-aș invita să-1 vezi și dum
neata.

Părerea mea este că un activist are, dimpotrivă, 
misiunea de a căuta și a găsi soluții exact acolo 
unde alții îl iau pe „nu" în brațe și cred că acesta 
este lucrul cel mai important de care aminteam la 
inceput. încrederea In tine însuți este condiția esen
țială pentru a fi și a rămine un bun activist.

MIRCEA BORDA

puțin la celălalt subiect de 
discuție propus, timpul de lucru 
al activistului. Fără îndoială că 
timpul de lucru și modul său de 
organizare sint elemente esen
țiale ale îndrumării, dar mie mi 
se pare că activistul nu dispune 
întotdeauna de timpul său. 
Există o anumită rigiditate a 
mișcării activistului în teren. El 
are un program de deplasare în 
cadrul sectorului, pe care l-a 
întocmit dinainte și este dator 
să-1 respecte ad-litteram, pen
tru că este căutat cu telefonul 
de la județ. în felul acesta nici 
nu poate rămine mai multă vre
me intr-un loc, dacă împrejură
rile i-o cer.

’ “Al. Bălgrădean : — Cred că 
nu trebuie generalizată observa
ția. în județul meu și, desigur, 
și în altele, activistul își poate 
prelungi șederea într-o comună 
cu condiția să anunțe la județ 
modificarea programului. Cred 
că soluția este foarte potrivită.

Marian Grigore : — Prelungit 
sau nu. v-aș propune să vedem 
pe scurt care este programul 
unui activist odată intrat în co
mună : mai întii ține și el o in
struire asemănătoare cu aceea 
la care a patricipat el și la care 
„pune sarcinile" tot cam în ace
lași mod cum i s-au pus și lui. 
Apoi lucrează cu secretarii unor 
organizații, eventual și cu cîțiva 
responsabili de resort și, bine
înțeles, cu documentele. Am în
cercat să ieșim din acest cadru 
și să mergem în mijlocul tineri
lor. Activistul își propune și el 
un astfel de gînd dar mai spre 
sfîrșit, „după aceea", cind de 
cele mai multe ori nu mai are 
timp s-o facă și nici nu se prea 
omoară cu firea, fiindcă, aș vrea 
să greșesc dar nu cred, nu știu 
dacă a fost vreodată întrebat la 
județ cu cîți tineri a stat de 
vorbă într-o deplasare. Impor
tant mi se pare deci nu atît 
dacă își prelungește șederea în
tr-o comună, ci mai ales cum 
și-o începe.

Mircea Borda : — Și, în egală 
măsură, cum o continuă, pentru 
că perioada pe care o stă în 
comună reprezintă tocmai spa
țiul în care trebuie să se ma
nifeste din plin inițiativa acti
vistului. Aș lega de aceea no
țiunea de timp de lucru de cea 
a organizării sale. îmi amintesc, 
de pildă, că activistul pe 
care l-am însoțit a avut 
de înmînat carnete U.T.C. 
in șapte sate ale unei comune. 
Ei bine, s-a dus el în fiecare sat 
și a împărțit cite un carnet sau 
două, în loc să-i cheme pe ti
neri la centrul de comună, să 
pună la punct o acțiune mai 
frumoasă pentru toți și în restul 
timpului să se ocupe de alte 
treburi. Cred că procedeul pe 
care l-a găsit el nu i-a fost re
comandat de nimeni de la județ.

N. Coșoveanu : — în legătură 
cu instruirea și capacitatea de 
inițiativă proprie a activistului 
mă gîndesc că am putea face și 
o propunere. La sfirșitul fiecă
rei instruiri de la județ, ultima 
zi este rezervată secretarilor de 
comitete comunale U.T.C. Apoi, 
activiștii le spun acestora să nu 
cumva să facă instruirea, la co- 
miine, pînă ce nu ajung și ei. 
Or, ei sosesc numai în prima co
mună imediat, în cea de-a doua 
și a treia mai tirziu, timp in 
care activele de la comune stau 
și-i așteaptă. Eu cred însă că a- 
ceste transmiteri de sarcini — 
fiindcă am văzut că de fapt, nu 
sînt altceva — pot fi făcute și 
de secretarii de comune, iar ac
tivistul ar trebui să-și rezerve 
o instruire în adevăratul înțeles 
al cuvîntului nu la începutul de
plasării, ci la sfirșitul ei. Adică 
atunci cînd este și el înarmat cu 
o mai bună cunoaștere a reali

lucru mai are 
cîteva pagini

tăților și poate face o raportare 
mai exactă la ele. în felul a- 
cesta, zic eu, s-ar mai obține 
incă un avantaj : activul comu
nal ar fi mai bine repartizat în 
îndeplinirea unor sarcini con
crete. pe care le-ar avea de fă-
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Cea mal bună instruire pen
tru un activist rămîne insă tot 
munCa din teren, sistemul com- 

, plex de relații care îl solicită în 
lumea satului contemporan. A- 
ceastă idee a fost frecvent sub
liniată pe parcursul discuției 
noastre, ca un îndemn către lăr
girea ariei de preocupări, ca un 
argument-tampon în calea unei 
eventuale impresii că la sate nu 
se poate face nimic mai mult 
decît ceea ce face activistul în
suși. Cit de largă și de încăpă
toare este noțiunea de timp de 
lucru al activistului s-a văzut 
limpede în capitolul anterior, 
din pledoaria pentru prelungirea 
eforturilor dincolo de ceea ce 
presupune instruirea propriu 
zisă. Dacă am încerca acum să 
descifrăm ce anume intră în 
coordonatele acestui timp, care 
sînt realmente problemele ce 
trebuie să intre în raza de ob
servație a unui activist, opera
ția ar trebui inevitabil să țină 
seama și de marile transformări, 
tot atit de reale, pe care le cu
noaște satul contemporan cu 
noi. Fără o asemenea precizare 
de termeni încercarea ar fi de 
la bun început sortită eșecului.

S-a afirmat și în colocviul 
nostru că restrîngerea ariei de 
preocupări a activistului s-ar 
datora unor cauze de ordin so
cial-economic și în primul rind 
marii deplasări de forță de mun
că de la sat spre oraș, fenomen 
cit se poate de obiectiv șl ne
cesar în condițiile unei indus
trializări fără precedent. în a- 
ceastă conjunctură ar putea de
veni explicabilă și limitarea 
muncii activistului numai la or
ganizațiile U.T.C. din școli și din 
cooperativele agricole care mai 
au organizații. Ar deveni ex
plicabilă poate, însă numai dacă 
am accepta explicația. Cei mai 
mulți dintre noi au precizat însă 
că și în condițiile actuale, totuși, 
aproximativ 50 la sută din popu
lația activă a țării, din care a- 
proape o jumătate de milion sînt 
uteciști, lucrează în mediul ru
ral. Nu putem, desigur, să tra
gem de aici concluzia că, dacă 
în anul 1990 populația ocupată 
in agricultură va atinge procen
tul de numai 10—15 la sulă, a- 
ceasta ar însemna că la sate nu 
vom mai avea organizații U.T.C. 
O asemenea concluzie e falsă.

Adevărul este că, în unele 
locuri, mai degrabă optica mun
cii activistului la sate trebuie 
modificată și pusă de acord cu

mutațiile structurale cărora le 
sintem cu toții martori. Nave- 
tismul, de pildă, a dat naștere 
unei categorii de tineri care 
muncesc la oraș, însă continuă 
să trăiască la sate dar care, din 
păcate, în multe-loetjri este ne
glijată și în întreprindere, și în 
comună. Activistul U.T.C. este 
dator să țină seama de exis
tența lor și să imprime activelor 
comunale obișnuința de a le Or
ganiza timpul liber. Cîteva în
cercări au și fost făcute de 
noi, împreună cu activiștii pe 
care i-am însoțit, prin inițierea 
unor cluburi ale navetiștilor, 
prin atragerea lor însele la con
ceperea unor acțiuni ce le erau 
destinate. începutul a fost făcut 
în comunele respective, însă nu
mai un efort perseverent, de 
durată, va putea face din el o 
prezență trainică. Același lucru 
se poate spune și despre o altă 
categorie de tineri, aceea a me
canizatorilor, care, datorită dis
tanțelor mari ce îi separă de u- 
nitățile lor, rămin nu o dată 
suspendați între cooperativa a- 
gricolă si S.M.A. De educarea 
lor și de asigurarea unor condi
ții de viață corespunzătoare tre
buie, iarăși, să se ocupe cineva, 
și nu la voia întîmplării, ci sis
tematic. în sfîrșit, în lumea sa
telor au apărut de o bună buca
tă de vreme unitățile de deservi
re, atelierele și centrele coo
perației meșteșugărești, in cea 
mai mare parte populate tot de 
tineri, care nu pot nici ei să 
rămină în afara sau la periferia 
muncii educative.

Bineînțeles, toate cele spuse 
pînă aici se adaugă în mod ne
cesar la atribuțiile și îndatori
rile pe care le asociem întotdea
una calității de activist U.T.C. 
Rolul său de om politic, de pur
tător al cuvîntului partidului in 
masele de tineri, îndatoririle 
sale privind educarea comunistă 
a tineretului și mobilizarea lui 
la înfăptuirea politicii partidu
lui nostru sint trăsături în afara 
cărora nu ne putem imagina 
portretul unui activist și nici 
reușita nobilei sale misiuni. în
treaga activitate desfășurată în 
rindul tinerilor, capacitatea sa 
de efort și de inițiativă se a- 
șează de la bun început sub 
semnul unei cit mai bune înțe
legeri a comandamentelor soci
ale și politice ale epocii, cărora 
trebuie să le dea un răspuns 
prin fiecare din gîndurile și 
faptele sale.

Am fost, de fapt, așa cum spuneam la început, activiști ai co
mitetelor județene U.T.C., pentru simplul motiv că ne simțeam 
și noi răspunzători de comunele în care ne aflam, alături de in
structorii repartizați acolo. Ne-am străduit, tot timpul, nu doar 
să-i însoțim, ci să și punem umărul la treabă, pentru a urni din 
loc unele lucruri, pentru a le imbunătăți pe altele. Nici n-am fi 
putut face altfel deoarece dorința noastră era de a simți exact 
pulsul vieții de organizație la sate, dificultățile reale pe care le 
intimpină in perfecționarea ei, iar o asemenea întreprindere nu 
se putea realiza din fotoliul spectatorului neutru.

E și firesc acum, la sfirșitul deplasării, să rămînem mal de
parte legați sufletește de comunele noastre, de oamenii și locu
rile cunoscute. E firesc, pe de altă parte, ca un activist să se 
reîntoarcă nu numai o dată in comunele de care răspunde, pentru 
a le urmări evoluția. Invitația ne-a fost făcută tuturor. Promi
tem, în finalul acestei discuții, că nu vom uita invitația adresată 
și că vom reveni, din cind in cînd, în organizațiile noastre.

Redactorul paginii: D. MATALÂ

cut în absența activistului, îar 
acesta, la întoarcere, ar putea 
controla într-adevăr stadiul în
deplinirii și ar putea acționa în 
continuare, acolo unde activul 
comunal n-a reușit singur.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat âl Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului JUM.TAAGHIIN ȚE- 
DENBAL, prim secretar al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mongole și tovarășului SONOMIN 
LUVSAN, prim-vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hurai 
Popular al Republicii Populare Mongole, următoarea telegramă : 

Dragi tovarăși, ,.
Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a victoriei Revoluției 

populare mongole, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului 
Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Mongole, întregului popor mongol din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
a poporului român și a noastră personal cordiale felicitări și 
sincere urări de bine.

Animat de profunde sentimente internaționaliste, poporul ro
mân urmărește cu interes activitatea intensă a poporului mon
gol, pusă in slujba îndeplinirii hotăririlor Congresului 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol și salută 
realizările remarcabile obținute de oamenii muncii, 
ducerea partidului lor revoluționar, în dezvoltarea wuuvnun, 
în ridicarea continuă a nivelului lor de trai material și cultural, 
în construirea socialismului.

încredințați că legăturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre se vor lărgi și adinei con
tinuu. pe baza principiilor marxis-leninismului și internaționa
lismului socialist, spre binele celor două popoare, al coeziunii 
țărilor socialiste, al păcii și socialismului, vă urăm dumnea
voastră și. prin dumneavoastră, poporului mongol, noi succese 
în opera de construire a socialismului și de afirmare interna
țională a Republicii Populare Mongole.

al XVI-lea 
cu căldură 
sub con- 
economiei,

Tovarășul WALTER ULBRICHT, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germane, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
România, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Mulțumesc sincer Comitetului Central al Partidului _______

Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și 
dv. personal pentru felicitările ce mi-au fost transmise cu oca
zia celei de-a 80-a aniversări a zilei mele de naștere.

Sint convins că relațiile dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană se vor dezvolta și adinei con
tinuu, în strînsă alianță frățească cu Uniunea Sovietică ți cu 
celelalte state ale comunității socialiste.

Comunist 
Socialiste

Comunist

CU PRILEJUL CELEI DE-A 52-A ANIVERSĂRI
A VICTORIEI REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE
Ambasadorul R. P. Mongole la 

București, Dendeviin Șarav, a 
oferit marți seara o recepție, cu 
prilejul celei de-a 52-a ani
versări a victoriei Revoluției 
populare mongole.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. a! 
P.C.R., Janos Fazekas. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, Ma
tei Ghigiu. ministrul construcți
ilor industriale, Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. ăl P.C.R., NicOlae Ghenea, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel Ste- 
rian Tircă. adjunct ăl ministru-

lui apărării naționale, oameni 
de artă și cultură, generali, 
ziariști.

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

• „CULTURA ȘI ÎNVĂȚA- 
MINTUL 1N REPUBLICA 
POPULARA MONGOLA". Sub 
acest generic, in sala Asociației 
artiștilor fotografi din Capitală, 
marți s-a deschis o expoziție 
documentară, organizată cu pri
lejul celei de-a 52-a aniversări 
a victoriei Revoluției populare 
mongole.

Peste 60 de fotografii, alb-ne- 
gru și color, înfățișează vizita
torilor aspecte ale vieții științi
fice, din domeniile ocrotirii să
nătății și dezvoltării invățămin- 
tului, înfloririi culturii mongole 
contemporane.

actualitatea
1*
• Holărirea organizației U.T.C. 

de la Filatura de bumbac Vaslui 
de a contribui la intrarea cu 3 
luni mai devreme a acestui 
obiectiv in parametrii proiectați, 
prin reducerea de fuse inactive, 
a fost finalizată în numai două 
săptămîni. S-a reușit, astfel, 
diminuarea numărului de fuse 
inactive de la 60, in medie pe 
mașină, la 4—5. Dintre cele mal 
harnice tinere, distinse in aceas
tă „cursă", am notat numele 
muncitoarelor Elena Tabacaru, 
Virginica Sahîn, Steliana Matei, 
Margareta Blaj. O zi de produc
ție record s-a soldat aici cu rea
lizarea planului de producție in 
procent de 117.6 la sută. Ceea 
ce este un merit deosebit pen
tru cei peste 500 salarați tineri 
ai filaturii.

cerile au dovedit încă o dată 
frumusețea acestui sport deose
bit de spectaculos, caracteristic 
tinerilor cu bune deprinderi 
tehnico-aplicative.

UN SAVANT PATRI01,
UN ÎNDRUMĂTOR al tineretului

VÎNÂTOARE DE VULPI
Timp de patru zile, în Mun

ții Gutiiului, pe versantul estic 
al virfului Igniș, la 'o altitudine 
de peste 900 m. în apropierea 
Cabanei Izvoarele s-au desfășu
rat probele finalei Cupei Româ
niei la „vinătoare de vulpi". Au 
participat peste 100 de radioa
matori, reprezentanții de frunte‘ 
ai majorității județelor țării. 
Cupa a fost cucerită, in banda 
de 3,5 Mhz. de echipa radioa
matorilor din județul Dîmbovi
ța. iar in banda de 144 Mhz, de 
cea a județului Prahova. între-

SUB CER CU CÎNTECE 
Șl FLOARE"

• Comitetul U.T.C. de la I.P.A. 
prezintă la Ateneul tineretului 
din Capitală un tinăr talent in 
persoana Mihaelei Sfințescu. 
Expoziția înfățișează aspecte 
din peisajul natural și econo
mic, evidențiind o bună stăpi- 
nire a mijloacelor specifice pic
turii.

n

la un a-

pe mul- 
globului

Școala generală nr. 171 
Capitală este și In această pe
rioadă arena unor activități ce 
antrenează marea masă a ele
vilor. Instituția amintită a de
venit un adevărat centru de va
canță pentru elevii săi. Zilnic, 
Sub îndrumarea tovarășului di
rector Constantin Popescu și a 
profesorilor Rada Pașcanii. Con
stantin Păunescu, Niță Hintea, 
Ștefania Teodorescu sint organi
zate manifestări tinerești, cele 
mai multe cu caracter recreativ. 
Prezența elevilor la programul 
taberei din parcul „N. Bălcescu", 
excursiile cu minicarul in împre
jurimile Bucureștiului. con
cursurile de înot de la Ștrandul 
tineretului și multe altele izvo- 
rite din inițiativele proprii, 
completează pe cele oferite a- 
celore»-i elevi in taberele de la 
Poiana Izvoarelor. Cozia, Bran. 
Grupuri-grupuri, pornesc orga
nizat în drumeții montane. Ele
vii școlii amintite sint renumiți 
în Capitală pentru aceste activi
tăți turistice. Ei au parcurs, în 
cea mai mare parte, masivele 
Făgăraș, Bucegi, Ceahlău.

SOPRANA EUGENIA
MOLDOVEANU

Multe ziare din lume au o-, 
glindit elogios succesul Euge
niei Moldoveanu la Nagasaki, 
cîștigătoarea premiului I la 
concursul „M-me Butterfly",
— Ce ne 
solicitat
— despre

— Este

puteți spune, i-am 
un scurt interviu, 
acest concurs ?
o adevărată piatră 

de încercare pentru oricare 
artist, atit datorită exigenței 
cit și prestigiului său. Se ține 
anual, in orașul in care Puc
cini a compus opera „M-me 
Butterfly", și în memoria a- 
celeia care a interpretat

2 000 de ori acest rol 
te din meridianele
— Miura Tamaki.

— Reușita deplină 
semenea concurs atrage după
sine noi oferte de turnee ? 
Ce perspective aveți pentru 
stagiunea viitoare ?
— In calitate de ciștigătoare 
a concursului beneficiez de 
un lung turneu de concerte 
și spectacole — 6 luni — in 
America de Nord și de Sud. 
Reprezentantul Operei Metro
politan, prezent la concurs, 
mi-a nroDus o colaborare a- 
colo. în Europa voi evolua in 
10 spectacole „Trubadurul" la 
opera din Klagenfurt — Aus
tria : apoi un spectacol „Boe
ma" la Opera din Berlin, iar 
în decembrie 
„Traviata" la

— Publicul 
să vă asculte 
perei Române...

— Succesul intre ai mei 
stimulează cel mai mult, 
că m-ar bucura să știu că la 
spectacolele mele de aici — 
„Don Juan", ..Traviata", 
„Boema". „Liliacul" etc., — 
se vor afla in sală și mulți 
tineri, colegii mei de gene
rație.

două spectacole 
Belgrad.
român așteaptă 
și pe scena O-

mă 
așa

Din grupul personalităților 
științifice și culturale românești 
recomandate de U.N.E.S.C.O. 
pentru a fi sărbătorite 
an, nu putea absentă 
lui Ion Simionescu — 
geolog și paleontolog, 
patriot, etnograf pasionat, 
tins și venerat pedagog, neobo
sit popularizator de știință și 
cultură, veritabil educator, de 
la nașterea, căruia se Împlinește 
azi un veac.

Parcurgind impresionanta sa 
operă, cu mult peste 1 500 de 
titluri, din domeniile științei, 
invățămintului și culturii in ge
nere, rememorîndu-i momentele 
esențiale ale vieții și oprindu-ne 
apoi fie chiar in fața celui mai 
sumar tablou al înfăptuirilor 
sale, surprinderea și admirația 
ne încearcă deopotrivă. Dedi- 
cîndu-se cu pasiune și chemare 
cercetărilor stratigrafice și re
constituirii vieții din timpurile 
geologice ale teritoriului patriei, 
Simionescu a ajuns a fi, in ace
lași timp, unul din cei mai 
profunzi și sensibili cunoscători 
ai sufletului românesc. Și nu 
numai atit. înțelegîndu-1. s-a 
arătat unul dintre cei mai devo
tați, mai autorizați și mai ascul
tați purtători de cuvînt al lui. 
Resorturile acestui destin spiri
tual cu totul aparte, n-au fost 
altele decît iubirea nețărmurită 
de neam și de țară, deplina con
știință a înălțimii misiunii sale 
de savant patriot. întru îndepli
nirea căreia și-a făcut din mun
că un adevărat cult. „Sintem pu
țini și numai 
plinată vom 
nea adesea.

în căutarea 
chiderilor de 
ivesc oriunde, 
țara in lungul 
poposind adesea 
cele mai tăinuite, 
astfel frumusețile 
muite și pe oamenii din popor, 
alesele lor însușiri sufletești, ad
mirabilele energii anonime, dar 
și truda, nedreptățile și necazu
rile lor. Și-a dat seama cit de 
puțin era cunoscută Țara în tară 
și s-a simțit îndemnat să facă 
cunoscute semenilor tablouri din 
pitorescul ei inegalabil, convins

in acest 
numele 

eminent 
geograf 

dis-

prin muncă disci- 
putea birui", spu-

fosilelor sau a des- 
strate, care nu se 

a cutreierat 
și-n latul ei, 

in sălașurile 
A cunoscut 

sale nease-

că astfel va îndemna și pe alții 
să le cunoască. Așa s-au născut 
minunate pagini de geografie pi
torească. Dar mai ales s-a în
trebat dacă nu-i revine sfînta 
.datorie de a contribui, prin ceva, 
la alungarea amurgului ce stă
ruia de atita vreme asupra ce
lor mulți. dar care aveau drep
tul la lumină. Vom cuprinde și 
mai exact dimensiunile acestei 
duble conștientizări la Simiones- 
cu, adăugind că ea se petrecea 
în etapa imediat următoare îm
plinirii năzuințelor noastre de 
veacuri : desăvirșirea unității

100 DE ANI
DE LA NAȘTEREA

LUI ION SIMIONESCU

ANIVERSARI,

naționale. Era atunci o imen
să nevoie de asemenea con
științe, de asemenea fapte.

Două categorii ale poporului 
nostru se vor afla în centrul 
preocupărilor sale : sătenii și 
tineretul in genere. Pentru cei 
dinții a știut să fie un neîntre
cut popularizator de știință și 
cultură. întreprindere dusă pină 
la sacrificiu personal și concre
tizată în peste 1 000 de cărți, 
broșuri, articole, calendare, al
manahuri, cpprinzînd cunoștințe 
folositoare din aproape toate 
domeniile vieții. Multe din cele 
peste 200 conferințe ale sale 
le-a ținut la sate, pentru care 
n-a uitat să vorbească nici la 
radio. Avea harul vorbei și 
al scrisului. Cu aceeași ușurin
ță cuvînta sub cupola Acade
miei (al cărei președinte va 
deveni in 1941), întocmea tra
tate universitare, conferenția în 
amfiteatre sau scria pagini în
tr-o neaoșă limbă românească 
pentru țăranul cu cîteva clase 
primare, dintr-un sat oarecare.

Tineretului i-a dovedit de ne
numărate ori atenția și dragos
tea sa. Văzînd in el „nădejdea

unei redresări naționale", 
precupețit nimic pentru a-i 
o aleasă educație patriotică, 
călătorit, _ '
pentru el zeci de cărți, cu ace
lași unic țel : „Nu urmăresc 
prin ele nimic altceva decît să 
deștept dorul colindării prin 
țară la cei care vor forma 
populația ei de miine, care tre
buie să fie mai conștientă și de 
ce există și de cc lipsește". 
Pentru această conștientizare a 
„populației de miine" a țării a 
publicat Simionescu acele veri
tabile manifeste patriotice, pre
cum „Oamenii aleși — (Româ
nii)" (1926), „Biruința cercetașu- 
lui" (1932), „Tinere, cunoaște-ți 
țara" (1938), „Tinere, cunoaște-ți 
neamul" (1941) ș.a. Dar în a- 
ceeași măsură au servit aces
tui scop cele cinci volume din 
„Pitorescul României" (1939— 
1942) săU „Țara noastră" (1937), 
considerată de N. Iorga „un 
imn ridicat naturii românești, 
cu pagini care trebuie citite de 
orice român, fiind cea mai bună 
carte de ansamblu care a fost 
scrisă pină acum cu privire la 
țara noastră".

Pentru studenți n-a fost doar 
profesorul distins, ci și un a- 
tent povățuitor și un susținător 
al cauzei lor in forurile Înalte. 
Elevii ,1-au putut vedea și as
culta, pentru că Simionescu nu 
s-a sfiit să conferențieze la un 
liceu din Iași sau altele, după 
cum n-a ezitat să-și pună 
semnătura pe cărțile de citire 
pentru școala primară. E ade
vărat, nu de puține ori a tre
buit să suporte surîsurile de 
ironie, ori de condescendență 
ale celor care priveau acțiunile 
sale drept scăderea demnității 
locului unde se afla. Nu l-au 
impresionat și nu l-au abătut 
din drumul pe care pornise. Fi
gurile reprezentative ale științei 
și culturii românești au știut 
să-i prețuiască munca, iar ne
numărate, dar necăutate, semne 
de recunoștință primea de peste 
tot unde efortul său rodise.

Un nobil crez i-a dictat tra
iectoria vieții și el emană ob
sedant din tot ceea ce-a lăsat 
in urma sa.

IOAN SIMION POP

n-a 
da 
A 

a simțit și a scris

SPORT DE MASĂ
MONDIAL ȘCOLAR 
A LUAT SFÎRȘIT

A

I ntrecerea

Marți după amiază, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R. s-a intîlnit cu delega
ția grupării politice „Noua For
ță" din Venezuela, condusă de 
Adelso Gonzalles Urdaneta. se
cretar general al Mișcării Elec
torale â Pdporului (M.EP.).

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb reciproc de informații, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

•âr
Marți seara, tovarășul Ștefan

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut o întrevedere eu tovarășul 
Jean Kanaba, membru al C.C. al 
P,C. Francez, șeful Secției de po
litică externă a C.C. al P.C.F., 
care s-a aflat la odihnă in țara 
noastră. A participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Întrevederea
intr-o ambianță 
șească.

SPERANȚE, NOSTALGII...

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Virgil Tro- 
fin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost numit pre
ședinte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

Prin același Decret, tovarășul 
Nicolae Tăbîrcă a fost numit 
prim-vicepreședinte al Comite
tului pentru Problemele Consi
liilor Populare.

s-a desfășurat 
caldă, tovără-

Republicii So
ți Guvernul

• GUVERNUL 
cialiste România
Republicii Honduras, din dorin
ța de a dezvolta ințelegerea 
reciprocă și de a promova legă- 

cooperare avantajoase 
țări, au hotărît să sta- 
relații diplomatice, 
ambasadă, începind 
11 iulie 1973.

turi de 
ambelor 
bilească 
nivel de 
data de

S-a căzut, de asemenea, 
acord ca stabilirea de relații 
plomatice să se facă, in perioa
da de 
tării 
denți.

la 
cu

de 
di

Început, pe baza acredi- 
de reprezentanți nerezi-

Cu prilejul aniversării semi
centenarului boxului oltenesc, 
duminică a avut loc cea de-a 
doua gală de selecție a speran
țelor noastre olimpice ce vor 
întîlni la București reprezenta
tiva similară a S.U.A.

Majoritatea participanților au 
făcut multă risipă de energie, 
etalîndu-și toate cunoștințele 
tehnice ți tactice, pentru a-și 
ciștiga mult doritul loc in e- 
chipa olimpică.

Cei cinci antrenori : Alexan
dru Vladar (antrenor federal), 
Ion Bobinaru, Dumitru Gheor
ghiu, Constantin Ciucă ți Mihai 
Goanță, care se ocupă de pre
gătirea „speranțelor", au avut 
nu puține motive de satisfacție 
prin evoluția elevilor lor.

Dintre boxerii care au evo
luat pe ringul de la stadionul 
central din Craiova cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi : Paul 
Dragu. Florian Ghiță, Ion Tru- 
ță, Pavel Istrate, Cnstică Da- 
finoiu și talentatul Mircea Si- 
mion, care, în prezent, se pare 
că nu are contracandidat. ,

Surpriza cea mai plăcută a 
acestei gale a constituit-o de
monstrația făcută de cei doi 
medaliați din.anul 1937 ai cam
pionatelor europene de la Ma
drid : Anton Oșca (argint) și 
Marin Gașpar (bronz), care au 
oferit un frumos exemplu de 
seriozitate in pregătire și lon
gevitate sportivă.

Amintirea clubului „Dinamo 
Craiova" ce reprezenta cîndva 
un „nume" în boxul românesc, 
trezește nostalgii și ne poartă 
cu gindul la reuniunile de altă
dată. Lipsește, se pare, puțină 
inițiativă, întrucit material u- 
man există și, la ora actuală, 
craiovenii pot dispune de un 
priceput antrenor in persoana 
Iui Mihai Goanță. Și s-ar mai 
găsi și alții, sintem siguri.

Poate că așa inimile sufle
teștilor craioveni ar trebui să 
cedeze o parte din entuziasmul 
lor și pentru sportul cu mănuși.

ION BALAURE

ROMÂNIA îlf

o producție a Cosei de

I film realizat in Studiourile Centrului de

Filme : „Numărul Patru

MIERCURI, 11 IULIE 1973

OM IN SĂLBĂTICIE :
Patria (ora 10), Grădina Festival 
(ora 20,15).

CONSPIRAȚIA : Patria (orele o; 
11.30; 14; 16,30; 19; 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lumina (orele 9,30: 12; 14,30;

: 20).
CIPRIAN PORUMBESCU : Cec
al (orele 9,15; 12,30; 16; 19,30). 

Bucegi (orele 16; 19.15); Grădina 
Bucegi

LA
Scala 
18,45; 
11.15:

(ora 20.15).
RĂSCRUCE DE VÎNTURIî 
(orele 9 ; 11.15; 13,45; 16,15; 
21,15); Capitol (orele 9; 
13,30: 16: 18,30: 21), Grădina 

Capitol (ora 20,30), Grădina Select 
(ora 20,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Bu
șești (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30); Floreasca (orele 16; 
18: 20): Grădina Buzeștj (ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8,30; 11;

; 21) ; București 
io: 12.45: 14.45; 17;
Stadionul Dinamo 
Grădina Luceafărul 
Grădina București

13,30: 
(orele 
19,15; 
(ora 
(ora 
(ora

I
I

SCENARIUL : Titus Popovici, Petre Sălcudeonu. 
• REGIA : Manele Marcus. • IMAGINEA : Nicu 
Stan. • MUZICA : George Grigoriu. • DECO
RURI : arh. Aureliu lonescu. • COSTUME : Lidia 
Luludis.

Producție Cinematografică „București

CU ; Fory Eterle, llarion Ciobanu, Maria Clara- 
Sebok, Victor Rebengiuc, Silviu Stănculescu, 
Ernest Maftei, Zephi Alșek, Virgil Mogoș, Con
stantin Dinculescu, Mânu Nedeianu, Lazăr Vrabie.

MARILOR ; RAZBU- 
Timpuri Noi (orele 

continuare).
ȘI CLEOPATRA :

20.30) ;
19.30) ;
19.30) ;
19.30) ;

I

20.30) ; <
20.30) .

LUPUL
MAREA :
10—19 In

ANTONIU
Sala Palatului (orele 17;
Favorit (orele 9,30; 13: 16.15: 
Melodia (orele 9; 12.30; 16:
Modern (orele 9; 12.3.0: 16; . __ _
Grădina Modern (ora 20.15) : Fes
tival (orele 9: 12.30: 16: 19.30).

FLUTURII SINT LIBERI 
celsior (orele 9; 11.15; 13.30;
18,15; 20.30); Aurora (orele 
11.15: 13.30: 15.45; 18. 20.30); Gră
dina Aurora (ora 20,15).

Ex- 
16, 
9;

La Atena au luat sfîrșit întrecerile primului campionat mon
dial școlar de atletism, competiție organizată din inițiativa fede
rației internaționale de specialitate. La startul concursului au 
fost prezente speranțe ale atletismului din 15 țări ale lumii.

Participind la 10 dintre probele incluse in program, lotul atle- 
ților școlari din România a repurtat un frumos succes: două me
dalii de aur, una de argint și două de bronz. Medaliile de aur 
au fost cucerite de Doru Oprea, elev la liceul „Panait Cerna" 
din Brăila, învingător in proba de săritură la înălțime cu per
formanța de 2,08 m și de Adrian Calimente, elev, la'Liceul nr. 2 
din Arad, care a ciștigat proba de 110 m garduri cu timpul de 
14”9/10. în proba de aruncarea suliței Dorin Morutan a ocupat 
locul doi cu 61,22 m, iar Viorel Dumitrescu și Dorin Ci-uplea s-au 
clasat pe locurile trei în probele de 100 m plat — 11” și respectiv 
aruncarea discului — 47,42- m.

„speranțelor" la oină
Inaugurată de citeva săptă- 

mini, populara competiție școlară 
de oină „Cupa speranțelor" 
noaște o largă 
proape 1000 de 
niat la startul 
faza județeană, 
bună pregătire fizică și tehnică. 
Dispute pasionante au oferit, 
bunăoară, echipele școlare din 
comunele județului Botoșani, 
unde sportul nostru național, 
oină, se bucură de o frumoasă

cu- 
participare. A- 

echipe s-au ali- 
primei etape și 
demonstrînd o

• ÎN CADRUL campiona
telor unionale de atletism, 
care se desfășoară la Mos
cova, cunoscuta campioană 
Faina Mcinik a stabilit un 
nou record mondial in proba 
de aruncarea discului cu per
formanța de 67,58 m. Vechiul 
record era de 67,44 și apar
ținea- aceleiași atlete.

• A ÎNCEPUT turneul in
ternațional de tenis de Ia 
Gstaad (Elveția). în primul 
tur, cunoscutul jucător au
stralian Roy Emerson l-a în
vins cu 6-4. 6-4 pe Toma
Ovici (România).

• PROBA FEMININA de 
floretă din cadrul campio
natelor mondiale de scrimă 
de la Gdteborg a fost ciști- 
gată de tinăra scrimeră so
vietică Valentina Nikonova, 
după un meci de baraj sus
ținut cu sportivele maghiare 
Schwarzenberger și Rejto.

Medalia de argint a fost a- 
tribuită sportivei maghiare 
Ildiko Schwarzenberger — 
patru victorii, iar cea de

bronz a revenit campioanei 
Iidiko Rejto (Ungaria), de 
asemenea cu 4 victorii. Ce
hoslovaca Kakova s-a clasat 
pe locul patru cu o victorie, 
urmată de Ana Pascu — o 
victorie și Kircheis (R. F. 
Germania) — o victorie.

• ÎN ORAȘUL PRESZOV 
s-a desfășurat cea de-a 17-a 
ediție a „Cupei prieteniei" 
la atletism, competiție rezer
vată echipelor de pionieri și 
școlari, 
clasat 
lor din 
puncte, 
golă — 2 763 puncte, Bulga
ria — 2 750 puncte, U.R.S.S. 
— 2 727 puncte, Ungaria — 
2 642 puncte, Cehoslovacia — 
2 542 puncte, Polonia — 2 396

Pe primul loc s-a 
selecționata pionieri- 
România cu 2 822 

urmată de R.P. Mon-

puncte, R.D. Germană — 
2 298 puncte. Franța — 1 718 
puncte, Finlanda — 1641
puncte.

• LA LONDRA a avut loc 
tragerea la sorți a meciurilor 
pentru ediția 1974 a compe
tiției de tenis „Cupa Davis". 
Selecționata României face 
parte din grupa A și va juca 
direct în turul doi cu echipa 
Noii Zeclande, urmînd ca 
învingătoavea din acest meci 
să intilnească pe cîștigătoa
rea partidei Austria—Elve
ția.

• TURNEUL FINAL al 
campionatului european de 
șah pe echipe a continuat la 
Bath (Anglia) cu întîlnirile 
rundei a 4-a. Iată rezultate 
înregistrate : U.R.S.S.—Iugo
slavia 2,5—2,5 (3) ; R.F. Ger
mania—România 4-3 și o 
partidă întreruptă.

Meciul din runda a treia, 
dintre echipele României și 
Iugoslaviei, s-a terminat cu 
scorul de 4,5—3,5 in favoarea 
șahiștilor iugoslavi.

tradiție. La întrecerile din pe
nultimă etapă, desfășurate pe 
terenul de sport din Săveni, au 
ieșit in evidență tinerele for
mații din Vorona, Avrămeni și 
Broscăuți, clasate, în aceeași or
dine, pe primele trei locuri. E- 
chipa din comuna Vorona s-a 
calificat pentru etapa finală.

în județul Argeș, 42 de echipe 
școlare de oină au participat la 
jocurile preliminare din actuala 
ediție a „Cupei speranțelor", 
care s-au incheiat. cu scoruri 
foarte strînse. Antrenorii și in
structorii sportivi, prezenți la 
întrecerile decisive din etapa 
județeană programate pe stadi
onul „1 Mai" din Pitești", au a- 
vut satisfacția de a urmări par
tide de un nivel tehnic superior, 
cu acțiuni purtate in viteză și 
faze spectaculoase. îndeosebi, 
au reținut atenția jocurile pres
tate de echipa Școlii 
din icomuna Țițești, vcupama 
locului I, ca și de formațiile 
școlilor generale din 
Purcăreni și Botești.

Un frumos succes au cunoscut 
și jocurile din etapa finală pa 
municipiul București, disputate 
pe stadionul C.P.B. După ce, re
cent. a ciștigat „Cupa primă
verii", echipa de oină a Școlii 
generale nr. 187-Mogoșoaia, an
trenată de profesoara Speranța 
Cristea. a repurtat o nouă vic
torie, clasindu-se pe primul loc, 
obtinind astfel. dreptul de a 
participa 1a finala pe țară a 
„Cupei speranțelor", care va 
avea loc la Iași, in zilele de 
10—12 august.

generale 
ocupanta

comunele

SALCIMUL LILIACHIU 
rea (orele 16; 18, 20); Grădina 
Unirea (ora 20.15).

SIMON TEMPLAR. INTERVINE: 
Grivlta (orele 9; 11,15; 13,30. 18; 
18,15; 20.30); Gloria (orele 8.45; 
11,15; 13.30; 15.45. 18.15. 20.45);
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Flamură (orele 9: 11.15; 
13.30, 16; 18,15; 20 30).

PE ARIPILE VtNTULUI ; Arta 
(orele 10: 14.30; 19,15); Grădina 
Arta (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Lira 
18; 20,30); Giulești 
18; 20,15); Moșilor 
18; 20,30); Grădina
20.15) ; Grădina
20.15) .

PISICA BLESTEMATA: 
(orele 11; 13,15;

(orele
(orele
(orele 

Lira 
Moșilor

15,30;
15,30;
15,30:
(orele
(orele

ACEA
Doina (orele 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,30). Program de desene 
animate pentru copii — ora 9.39.

CEAȚA : Viitorul (orele 16; IR; 
20.15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT:
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30: 16;
18.15;

FATA
Crîneași

CtND
frâtirea
Rahova

AVENTURILE LUJ
Munca (orele 16; 18: 20).

ROND DE NOAPTE : Miorița
(orele 9: 11.15; 13.30: 15,45: 18-
20.15).

MONTE CARLO : Tomis (orele
8 30; 11: 13 30. 16: 18.30: 21); Gră
dina Tomls (orele 20.30).

COARNELE DE AUR : Progresul 
(or^’e 16: 18: 20).

DOMNULUI PROFESOR CU
DRAGOSTF • Drumul Sării (orele 
15.30: 18: 20 15).

grartti apusul soarelui: 
Ferentari (orele 15,30; 19).

20.30).
CARE VINDE
(orele 15.30;

LEGENDELE
(orele 15.30: 
(orele 15.30:

FLORI : 
18: 20,15). 
MOR : Tn- 

18; 20.15);
18: 20.15).
BARUȘCA:

MUZICII : Cotrocenl 
19).

: Pacsa

SUNETUL
(orele 15,30;

VERONICA
18. 20).

O ZI MAI
AN :
20.15) .

DRUMUL SPRE VEST : 
(orele 15,30 ; 18; 20,15).

ADIO, ARME ! : Vitan 
15,30; 19); Grădina Vitan
20.15) .

LUNGA 
Popular (orele

(orele

DECIT
15.30:

16:

UN
1S;

Cosmos

(orele 
(orele

MIERCURI, 11 IULIE 1973

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (La Teatrul de vară „23 
August") : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 20. Teatrul Mic (La 
Arenele Romane) . PISICA SĂL
BATICĂ — ora 29. Teatrul „C. 
Tănase" (La Grădina Boema) : 
ESTIVAL-BOEMA — ora 20. An
samblul ,,Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — 
ora 18.30 Circul ..Globus" : A- 
RENA 73 (Spectacol internațional)
— ora 19.30. Teatrul 
Teatrul National ..I.
— Sala Comedia) :

Giulești (La 
L. Caragiale" 

LIOLA —

MIERCURI. 11 IULIE 1973

PROGRAMUL HI
9,00 Știri. 9,05 „Incongnlto" — 

program de varietăți muzicale. 9,55

..ZHe frumoase" de 
10,00 Meridian-club. 
tehnică. 11.10 Profil 
violonistul Henryk 
Geografie lolclorl- 

Tntre Dunăre șl

Melodia zilei : 
D. G. Kiriac.
11.00 Știință și 
pe portativ — 
S’.eryng. 11,30 
că-muzicală.
Mare. Ora 12,00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație in 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17.00 Știrile după-arniezil. 17.05 Alo, 
Radio 1 — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice. 18.10 
Dublu recital : Doina Badea și Do
menico Modugno. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 Tn direct... de la centrul 
piscicol din Htrșova. Popas printre 
pescari. 19.30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri ,,Electrecord" vă prezintă 
lucrări de Rameau. 20,00 Procese 
celebre. Procesul lui Giordano 
Bruno. 21,00 Radio-super-top. Mu
zică ușoară de peste hotare. 22.00 
Ftadtoiurnal. 22,30 Melodia zilei. 
22.35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica. Dumitru Corbea. 
23.20 Studioul muzicii contempora
ne. 23,55—24.00 Ultimele știri.

producție a studiourilor din R. P. 
Ungară. Regia Zaurza Eva. Episo
dul VI — ..O floare rară’*. 11.55 La 
ordinea zilei. Azi, județul Caraș- 
Severln. 12.10 Revista literar-artis- 
tică TV. 13,00 Telejurnal. 17.30 Curs 
de limbă germană. Recapitulare 
(1). 18,00 Telex. 18,05 Tragerea pro- 
noexpres. 18,15 Semnificații. Demo
crația. socialistă și eficiența acțiu
nii sociale. 18,40 Muzica — emisiu
ne de actualitate 
Timp și anotimp 
19,20 1001 de seri. 
Cincinalul înainte
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînii. : „Grîușor din Bărăgan". 
Interpretează Ana Toma. 20,05 Te
leobiectiv. 20,25 Telecinemateca : 
Ciclul Zbigniew Cybulsky. ..Totul 
de yînzare". Regia Andrzej Wajda. 
Cu : Daniel Olbryschki. Pesta 
Tyszkovicz. 22.15 ,,24 de ore-*.
România în lume. 22.45 Stadion — 
emisiune de reportaje, anchete, o- 
pinii din lumea sportului.

muzicală. 19,00 
în agricultură. 

19,30 Telejurnal, 
de termen. 1973

MIERCURI, 11 IULIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă englez*. Re
capitulare (2). 9.30 Parada sporturi
lor. 10,00 Telex. 10.05 Ancheta TV. : 
„Perseverența alergătorului de 
cursă lungă". Emisiune de Mlhai 
Stolan. 10,45 Desene animate. 10,55 
Film serial : „Orașul Negru" —

PROGRAMUL II
20,00 O viată pentru o idee : Dr. 

Francisc Rolner. 20,30 Agenda- 
20.40 Tineri Interpreți. Formații 
camerale ale Conservatorului „G. 
Dima" din Cluj, tn program : lu
crări de W. A. Mozart. A. Jolivet, 
B. Martlnu, V. Herman. C. Sil- 
vestri. Th. Rogalski, Beethoven. 
21.20 Ghișeul. 21,40 Steaguri, lumi
noase steaguri — cîntece patrioti
ce interpretate de corul de studio 
al Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu". Dirijor Armand Ghe- 
doianu. 21,50 Meridiane literare. 
22.10 Caleidoscopul operetei. In 
program lucrări de Strauss, F. A- 
braham, Fred Raymond, Maurice 
Jvan, Lopez. N. Kirculescu. Rod
gers, G. Dendrino, Alfred Mendel
sohn.



„Eveniment de cea mai mare 
însemnătate în viața continentului" 

Larg răsunet internațional al reuniunii 
de la Helsinki

Colaborare româno—algeriană 

în domeniul învățămîntului

„TINERETUL ROMÂNIEI"
consacrat

număr special
Festivalului Mondial

încheierea cu rezultate pozitive a primei faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa face obiectul unor 
ample comentarii ale presei scrise și vorbite din țările europene 
și din alte state ale lumii, care relevă, în numeroase materiale 
dedicate reuniunii celor 35 de miniștri de externe, principalele 
idei degajate din dezbateri, multiplele propuneri concrete avan
sate. perspectivele ce se deschid pentru edificarea unor raporturi 
noi intre națiunile continentului.

„CONFERINȚA ISTORICA", 
„EVENIMENT DE CEA MAI 
mare însemnătate in 
VIAȚA CONTINENTULUI". 
„CONFERINȚA SPERANȚE
LOR" sînt titluri și aprecieri 
care apar frecvent în coloanele 
presei europene și internaționale. 
Potrivit părerii dominante in 
rindul comentatorilor de presă, 
prima fază a conferinței'a con- 
«tit.uit un succes politic incon
testabil, care se cere lărgit și 
adîncit in etapele următoare, 
astfel incit convorbirile' guver
namentale consacrate probleme
lor securității și cooperării să se 
materializeze în măsuri concrete.

„BUN START LA HELSINKI" 
este titlul unui articol redacțio
nal publicat de ziarul englez 
„TIMES", care subliniază, tot
odată, că reuniunea „a repre
zentat ceremonia de lansare a 
începutului unui proces de ne
gocieri". într-un alt comentariu 
publicat de același ziar, se 
arată : „Sentimentul general 
printre delegațiile participante 
este că această conferință a 
oferit o expresie educativă și a 
constituit un ineeput promițător 
pentru noua etapă a relațiilor 
Est-Vest". „Conferința de la 
Helsinki s-a incheiat într-o 
notă de speranță" — scrie ziarul 
..GUARDIAN". El reproduce cu
vintele unui delegat la Helsinki, 
care aprecia că, prin această 
conferință, a fost declanșat „un 
proces de reconciliere și coope
rare capabil să întărească secu
ritatea europeană și care, spe
răm, va culmina cu edificarea 
unei Europe în care popoarele 
continentului vor fi unite în res
pectul față de experiența lor 
diversă și sistemele economice 
și sociale diferite".

La rindul său, ziarul „THE 
OBSERVER", apreciază că re
uniunea „A CONSTITUIT UN 
MARE SUCCES". Ziarul subli
niază că intilnirea de la Helsinki 
„a fost diferită de vechile-con- 
ferințe internaționale" țr că. 
spre deosebire de acestea, re
uniunea din capitala finlandeză 
a fost dominată de „Principiul 
egalității suverane a tuturor sta
telor participante, mari și mici". 
„Toate hotărîrile la conferință 
sint luate nu prin majoritate de 
voturi, ci prin consens. Aceasta 
înseamnă că, in practică, chiar 
și cele mai mici state, dacă sînt 
suficient de hotărite, pot să 
exercite un veto".

Ziarul bulgar „ZEMEJIELSKO 
Z.NAME" apreciază că „succesul 
primei faze a Conferinței gene- 
ral-europene. consacrată proble
melor securității și cooperării, 
capătă o uriașă însemnătate 
practică și morală pentru dez
voltarea viitoare a treburilor 
europene".

„Pentru prima dată in istorie, 
intr-un for atit de reprezentativ, 
au început căutările căilor către 
o pace trainică în Europa, bazată 
pe un sistem de securitate ge- 
neral-european și pe cooperarea 
spre binele tuturor popoarelor" 
— scrie ziarul cehoslovac 
„PRACE". „DACA IDEEA CON
FERINȚEI GENERAL-EURO- 
PENE A DEVENIT ASTAZI O 
REALITATE, ACEASTA ESTE 
O NOUA DOVADĂ A FORȚEI 
PE CARE O REPREZINTĂ IN 
ZILELE NOASTRE SISTEMUL 
SOCIALIST MONDIAL Șl A 
INFLUENȚEI PE CARE EL O 
EXERCITA ASUPRA ÎNTREGII 
DEZVOLTĂRI A OMENIRII".

„Importanța istorică a Confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa constă in aceea 
că ea poate deschide o eră de 
pace, securitate și eboperare in 
relațiile dintre toate statele con
tinentului" — scrie „L’HUMA- 
NITE DIMANCHE". „Astăzi — 
continuă ziarul — țările Euro
pei s-au convins că viitorul lor, 
viitorul popoarelor lor rezidă în 
întărirea păcii și in dezvoltarea 
colaborării internaționale".

Ziarul „LA NATION" apre
ciază că „grație conferinței de 
la Helsinki ne aflăm in zorii u-

nor acorduri care vor permite 
de acum înainte mari progrese 
pentru cele 35 de țări suverane 
și egale, fiecare popor avînd 
dreptul de a fi el însuși, de a fi, 
dacă dorește, deosebit de alte 
popoare și de a aplica legea 
dreptății în cooperarea interna
țională ‘.

într-o corespondență de la 
Helsinki, „LE FIGARO" consi
deră că încheierea conferinței și 
comunicatul dat publicității 
„oferă un prilej de satisfacție 
pentru toți participanții". Ace
iași ziar apreciază că „HEL
SINKI REPREZINTĂ ÎNCEPU
TUL UNEI NOI ERE. LA CON
FERINȚA A PRIMIT, DE PE 
ACUM O CONFIRMARE ÎN
CREDEREA ÎN PACEA DE 
MÎINE".

„Prim* etapă & conferinței de 
la Helsinki s-a incheiat cu suc
ces — apreciază organul P.C. 
Italian, „L’UNITA". Toți parti
cipanții la reuniune și-au expri
mat convingerea în necesitatea 
continuării eforturilor în direc
ția realizării securității și coope
rării în Europa pe baza coexis
tenței pașnice, încrederii și în
țelegerii reciproce". Ziarul „IL 
POPOLO" consideră că „Reuniu
nea de la Helsinki intărește cre
dința popoarelor Europei în 
faptul că, intr-adevăr, are loc 
o trecere, in mod concret, către 
o nouă etapă a relațiilor inter- 
europene".

Ziarul „GENERAL ANZEI- 
GER", care apare în capitala 
R.F. Germania, scrie, intr-un 
comentariu sub titlu „REACȚII 
POZITIVE DESPRE HELSIN
KI" : „Prima fază a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
in Europa, care s-a incheiat la 
sfirșitul săptămînii trecute, a 
împlinit în mod evident speran
țele nutrite de opinia publică. 
Oamenii politici idin Est și din 
Vest consideră rezultatele întil- 
nirii celor 33 de miniștri ai sta
telor europene, ai S.U.A. și 
Canadei, ca deosebit de pozitive".

Relatind rezultatele conferin
ței, cotidianul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" remarca faptul că 
„toate delegațiile sint de acord 
că atmosfera în care s-a desfă
șurat Conferința a fost foarte 
bună, deși au existat unele deo
sebiri de vederi".

Cunoscuta publicație „SUDD- 
EUTSCHE ZEITUNG" denu
mește reuniunea de la Helsinki 
drept „CONFERINȚA SPERAN
ȚELOR", subliniind că, în ciuda 
părerilor diferite existente asu
pra unora dintre problemele dis
cutate, miniștrii de externe au 
ajuns la rezultate pozitive, con
cretizate și în comunicatul final, 
care dau temeiuri să se spere 
că pe continentul nostru sint 
întrunite condițiile pentru a se 
ajunge treptat la încredere re
ciprocă și cooperare intre state.

Ziarul american „NEW YORK 
TIMES" califică drept „IMPRE
SIONANTA NOUA ATMOS
FERA CARE A DOMINAT LA 
CONFERINȚA DE LA HEL
SINKI" și apreciază că țările 
europene depun eforturi pentru 
a evita pericolul unor confrun
tări. Referindu-se la obiectivele 
viitoarelor etape, ziarul apre
ciază că acestea vor trebui să 
dovedească comunitatea de inte
rese dintre statele din Estul și 
Vestul continentului.

„TRYBUNA LUDU“, organ al 
C.C. al P.M.U.P., consideră că 
„tratativele de la Helsinki au 
demonstrat că între statele par
ticipante la conferință nu există 
divergențe asupra problemei 
principale — necesitatea conti
nuării eforturilor în direcția asi
gurării unei securități trainice 
și a dezvoltării colaborării in 
Europa. La Helsinki au fost 
create premise reale pentru suc
cesul următoarelor etape ale 
conferinței și pentru a da un 
curs ireversibil actualului proces 
de destindere a încordării in re
lațiile internaționale".

Presa sovietică comentează pe 
larg rezultatele pozitive ale con

ferinței de la Helsinki. într-un 
comentariu al agenției T.A.S.S., 
după ce se relevă că dezbaterile 
generale de la 'conferință au 
fost, in ansamblu, rodnice și 
constructive, se apreciază că ele 
„au fost caracterizate de căuta- 
obținute și de a face să progre- 
rca unor soluții comune, de nă
zuința de a se întări rezultatele 
seze, prin eforturi comune, cauza 
edificării unui sistem sigur de 
securitate și colaborare euro
peană".

Rezultatele pozitive ale 
primei faze a Conferinței 
privind securitatea și co
operarea in Europa sint co
mentate pe larg și de 
presa unor state situate 
in afara continentului 
european.

Spații largi au acordat acestui 
eveniment ziarele care apar in 
Japonia, India, țările din Ame
rica Latină. Presa indiană apre
ciază, in general, că procesul de 
normalizare a relațiilor inter- 
europene, care constituie obiec
tul conferinței, se cuvine a fi 
salutat de întreaga opinie pu
blică internațională, intrucit a- 
cest proces contribuie la îmbu
nătățirea ansamblului situației 
internaționale. Publicațiile „NA
ȚIONAL HERALD" și „TIMES 
OF INDIA" își exprimă speran
ța că viitoarea etapă a conferin
ței pentru securitate și cooperare 
în Europa va constitui un nou 
pas pe calea întăririi păcii și 
consolidării încrederii intre 
state.

Potrivit revistei „TRIBUNA 
POPULAR" din Venezuela, „în
ceputul conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
constituie un succes mare și in
contestabil al tuturor forțelor 
iubitoare de pace din lume".

în cursul dimineții de marți, 
tovarășul ‘Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și 
invățămîntului, care întreprinde 
o vizită in Algeria, a vizitat, în
soțit de ministrul algerian al 
invățămintului superior și cer
cetării științifice, Mohamed 
Seddik Benyahia, și de ambasa
dorul României la Alger, Ște
fan Mihai, șantierul noii uni
versități de științe tehnice din 
cartierul Bab-Ezzonar al capi
talei algeriene.

în continuare, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a avut o con

vorbire cu Abdelkrim Benmah- 
moud, ministrul invățămintului 
primar și secundar. Au fost dis
cutate aspecte ale modului de 
organizare a invățămintului în 
cele două țări, evidențiindu-se, 
in context, posibilitatea dezvol
tării colaborării româno-algerie- 
ne in acest domeniu, și îndeosebi 
a schimburilor de experiență.

★
Luni seara, oaspetele român 

a asistat la o adunare a stu
denților din Alger, consacrată 
pregătirii campaniei de muncă 
patriotică in cadrul revoluției 
agrare.

Ședința Prezidiului
R. S. F.

La Brioni a avut loc, sub con
ducerea lui Iosip Broz Tito, 
președintele Iugoslaviei, ședința 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. A 
fost ales un nou vicepreședinte 
al Prezidiului, în persoana lui

Convenție 
consulară
româno— 

iugoslavă
La Belgrad, a fost parafat 

textul noii convenții consulare 
româno-iugoslave.

Din partea română, textul a 
fost parafat de Gh. Bădescu, di
rectorul direcției consulare a Mi
nisterului Afacerilor Externe, iar 
din partea iugoslavă de Reget 
Giha. șeful direcției consulare 
din Secretariatul Federal pentru 
Afacerile Externe al Iugoslaviei.

Iugoslavia
Mitia Ribicici, membru al Prezi
diului din partea R.S. Slovenia, 
al cărui mandat va intra în vi
goare de la 1 august. Prezidiul 
a examinat și aprobat desfășu
rarea pregătirilor pentru confe
rința țărilor neangajate de la 
Alger. Delegația care va repre
zenta Iugoslavia la respectiva 
conferință va fi condusă de pre
ședintele Tito.

în continuarea lucrărilor, Mi- 
loș Minici, ‘vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru aface
rile externe, a prezentat o in
formare privind lucrările Con
ferinței de Ia Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. Prezidiul a aprobat acti
vitatea delegației iugoslave la 
această conferință. într-o scurtă 
alocuțiune, președintele Tito a 
dat o apreciere pozitivă activi
tății lui Rato Dugonici în func
ția de vicepreședinte al Prezidiu
lui. El a arătat totodată, că Pre
zidiul a acționat ca un factor de 
unitate, ca un colectiv care a 
justificat existența sa în cadrul 
sistemului constituțional al Iu
goslaviei.

Congresul mondial al forțelor păcii 
va avea loc la Moscova

între 7 și 9 iulie, la MoȘcova 
a avut loc cea de-a doua înttl- 
nire consultativă internațională 
pentru pregătirea Congresului 
mondial al forțelor păcii, la care 
au participat reprezentanți ai 
opiniei publice din 78 de țări, 
precum și reprezentanți ai 56 de 
organizații internaționale.

într-un comunicat dat publici
tății se arată că participanții la 
întîlnire au convenit să convoace 
Congresul mondial al forțelor iu
bitoare de pace la începutul 
lunii octombrie 1973, la Mosco
va Congresul este deschis re
prezentanților tuturor organiza
țiilor naționale și internaționale. 
La întîlnire au fost constituite 
comisii de lucru care vor exami
na o serie de probleme ale pă
cii. printre care coexistenta 
pașnică și securitatea interna

țională, securitatea și colabo
rarea în Europa, dezarmarea, 
eliberarea națională, lupta îm
potriva colonialismului și rasis
mului, dezvoltarea și indepen
denta economică. O atenție deo
sebită va fi acordată rolului fe
meilor și tineretului in edifi
carea unei societăți bazate pe 
principiile păcii și echității.

în comunicat se relevă că 
regulile de procedură ale con
gresului se bazează pe următoa
rele principii călăuzitoare : ca
racterul deschis, libertatea ex
primării părerilor, dialogul larg, 
eforturi permanente pentru 
realizarea unității, năzuința spre 
consensul general.

A fost instituit un comitet in
ternational de pregătire ; el este 
deschis aderării unor noi parti- 
cipanți.

rtwi
Seisme

monetare
„Căderea liberă" a monedei 

americane cu 9 Ia sulă in ulti
ma lună și 30 Ia sută de la deva
lorizarea sa in 1971 a dus la 
declanșarea unei noi crize de 
încredere in dolar și in 
sistemul monetar interoc- 
cidental. Parale) cu această „că
dere" s-a înregistrat o creștere 
a prețului aurului și o scumpire 
in termeni absoluți a unora din
tre monedele vest-europene, in 
special a mărcii și francului. 
Soarta lirei sterline este asemă
nătoare cu cea a dolarului, 
cursul ei a scăzut constant, de- 
valorizîndu-se din decembrie 
1971 cu 18 la sută.

Față de această nouă criză a 
dolarului s-au exprimat temeri 
profunde : purtătorul de cuvint 
al guvernului francez vorbea de 
criza monetară ca de o „boală 
pernicioasă" care ar putea pro
duce o recesiune anul viitor : 
ziarul hamburghez DIE WELT 
estima că nervozitatea („psiho
za") va persista pe piețele de 
schimb iar ziarul cercurilor de a- 
faceri FRANKFURTER ALLGE- 
MF.INE ZEITUNG considera că 
„sfidarea monedei americane a 
devenit foarte mare": cotidianul 
liberal britanic GUARDIAN afir
ma că „slăbirea lirei sterline ar 
putea produce serioase neplăceri 
guvernului conservator" iar re
vista americană NEWSWEEK 
nota, la rindul ei, că actuala 
criză „se adaugă haosului de pe 
piețele monetare".

Experții consideră că persis
tentele deficite. mai ales în 
balanța de plăți a S.U.A. și 
surplusurile din cea a R.F.G. 
alimentează o atmosferă de

prerpetuă criză, accentuată de 
speculațiile corporațiilor multi
naționale, posesoare a peste 100 
de miliarde de dolari lichizi 
care „constituie o amenințare 
fundamentală la adresa sistemu
lui monetar interoccidental" 
(NEW YORK TIMES). Dacă de
ficitul în balanța de plăți ame
ricană se va menține în conti
nuare ca și fenomenele inflațio
niste, slăbiciunea dolarului va 
declanșa periodic crize. De a- 
ceea, vest-europenii exercită 
presiuni pe toate căile pentru 
a-i obliga pe americani să între
prindă eforturi pentru stăvilirea 
celor două fenomene negative. 
Măsurile antiinflaționiste luate 
în iunie de administrația ame
ricană au dezamăgit : „ne aștep
tam să fie luate noi măsuri. 
Toate astea sînt doar o nouă 
ediție a unui vechi bestseller" — 
se plingea un expert financiar 
din Ziirich. Americanilor li s-au 
făcut și li se fac cu insistență 
recomandări : să intervină pe 
piețele de schimb să-și susțină 
dolarul pentru a facilita menți
nerea ordinii pe aceste piețe și 
pentru a determina un reflux al 
mișcărilor speculative. Admins- 
trația americană nu pare dispusă 
să intervină, sperind că prăbuși
rea dolarului se va „corija" de 
la sine.

Confruntați cu refuzul ameri
canilor de a rezolva situația ac
tuală, țările vest-europene în

cearcă să se apere. Apreciind 
că sînt necesare zece miliarde 
dolari în valută străină pentru 
a preveni deteriorarea în con
tinuare a dolarului, guvernatorii 
băncilor centrale occidentale, 
întruniți în ședința lor lunară la 
Basel, au convenit asupra unui 
plan de susținere a dolarului pe 
piețele monetare. Nu s-a speci
ficat cînd și cum vor interveni 
în tranzacțiile internaționale cu 
moneda americană. Orice inter
venție va avea, desigur, un ca
racter tranzitoriu, alinind doar 
durerea fără să vindece bolnavul 
— sistemul monetar interocci
dental. Punctele de vedere di
vergente asupra căilor de urmat 
amină de mult timp inițierea 
reformei unui sistem monetar, 
vechi de 30 de ani. Deocamdaiă 
se vorbește de acordarea permi
siunii ca băncile centrale să 
vindă aur pe piața liberă pentru 
reducerea prețului acestuia și 
întărirea poziției dolarului, de 
introducerea anumitor reguli de 
controlare a flotării monedelor, 
de semnarea unui acord de ta
rife și comerț destinat liberali
zării comerțului internațional. 
Țările vest-europene nu se mai 
arată dispuse să accepte la nes- 
fîrșit dolarul ca monedă de re
zervă internațională pe care 
S.U.A. poate s-o multiplice 
mereu ca să-și acopere datoriile.

DOINA TOPOR

A apărut numărul special, 
consacrat Festivalului Mondial, 
al revistei „TINERETUL ROMÂ
NIEI", editată de C.C. al U.T.C. 
și Consiliul U.A.S.C.R., in limbile 
franceză, engleză, rusă, spa
niolă și germană. Revista își 
propune să înfățișeze participan- 
ților la Festival, tinerilor din di
ferite țări ale lumii, preocupările 
actuale al generației tinere a 
României socialiste, participarea 
ei la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
opțiunile fundamentale ale tine
rilor din patria noastră. In ace
lași timp, în paginile revistei, ci
titorul străin găsește o serie de 
date semnificative cu privire la 
România socialistă, la trecutul Și 
prezentul poporului nostru, la 
opera constructivă pe care o 
realizează sub conducerea Par
tidului Comunist Român. Acest 
număr al revistei se deschide cu 
un articol care exprimă senti
mentele de dragoste profundă și 
admirație nețărmurită ale tine
rilor români față de cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, în
drumător înțelept al tinerei ge
nerații - tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Un spațiu amplu este rezervat 
întrecerii tinerești consacrate în
deplinirii cincinalului înainte de 
termen, reliefindu-se entuziasmul 
uteciștilor și tinerilor, contribuția 
lor valoroasă la dezvoltarea ra
pidă a economiei naționale, la 
realizarea amplului program de 
propășire a patriei, elaborat de 
partid. Ziariști ai presei de ti
neret scriu despre eroi ai repor
tajelor lor - tineri înaintați, care 
prin munca lor neobosită, prin 
eforturile depuse dovedesc ata
șamentul față de cauza socialis
mului.

Din bogatul sumar al revistei 
semnalăm articolul „Tineretul 
român - opțiuni și perspective" 
al tovarășului Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului.

In revistă găsim un reportaj
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ilustrat despre Conferința 
U.A.S.C.R., care pune în relief 
semnificațiile acestui eveniment 
din viața studențimii române.

Sînt prezentate, de asemenea, 
diferite aspecte ale activității 
U.T.C., în mod deosbit pe plan 
internațional, bogata activitate a 
Comitetului național român de 
pregătire in vederea Festivalului 
Mondial.

Sint relatate vizitele în țara 
noastră ale reprezentanților ti
neretului din Vietnam, din co
loniile portugheze care luptă 
pentru eliberare națională, se

publică declarații ale 
străini, precum și o 
legăturilor internaționale

oaspeților 
agendă a 

, i ale 
U.T.C. și U.A.S.C.R. Un cuprin
zător articol analizează mutațiile 
produse pe arena mondială, ro
lul activ pe care tineretul il are 
ca forță a progresului și reînnoi
rii lumii.

Apărută in condiții grafice 
deosebite, revista „TINERETUL 
ROMÂNIEI" constituie un veri
tabil mesaj de prietenie, pace Și 
solidaritate al tineretului român 
adresat participanților la Festi
val, tinerilor de pretutindeni și va 
contribui, fără îndoială, la cu
noașterea României socialiste și 
a tinerei sale generații.
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» Arhipelagul Baha
mas — cel mai tînăr 
stat independent

Arhipelagul Bahamas a deve
nit marți cel mai tînăr stat in
dependent.

Ceremonia care a marcat, 
formal, sfirșitul dominației bri
tanice de 300 de ani s-a desfă
șurat pe stadionul din Nassau, 
capitala țării, cu participarea a 
peste 15 000 de persoane.

Noul cabinet 
italian

Italia are un nou guvern, cel 
de-al 35-lea de la eliberarea ță
rii, de formulă „centru-stinga", 
condus de democrat-creștinul 
Mariano Rumor, fost premier, 
fost ministru de interne în gu
vernul precedent, liderul aripii 
„inițiativa democratică" — aripa 
cea mai puternică a partidului 
democrat-creștin. Cabinetul al
cătuit de Mariano Rumor, din 
care fac parte partidele demo
crat-creștin, socialist socialist- 
democratic și republican, a de
pus jurămîntul duminică seara 
în fața președintelui republicii, 
Giovanni Leone.

S-a pus astfel capăt crizei gu
vernamentale declanșate la 12 
iunie prin demisia guvernului 
de centru prezidat de Giulio An
dreotti, rezultat din alegerile 
anticipate din mai 1972 și insta
lat la conducerea țării după zece 
ani de formulă de „centru-stîn
ga". S-a revenit, deci, după nu
mai un an, Ia „centru-stinga". 
Va fi vorba de o simplă reîn
toarcere la formula anilor ante
riori sau Italia va cunoaște o 
conducere ce va fi mai puțin 
tributară liniei politice tradițio

La bursa din Londra.

nale a amînărilor, a cotiturilor 
și blocării proiectelor de refor
me — se întreabă observatorii 
politici. La puține zile după al
cătuirea noului guvern este 
greu să se prevadă evoluția vii
toare de pe scena politică ita
liană. Cert este, însă, faptul că 
durabilitatea și stabilitatea cabi
netului Mariano Rumor va de
pinde — experiența ultimilor 
ani a dovedit-o — de raporturi
le stabilite la nivel parlamen
tar și regional, între forțele po
litice. Va mai depinde și de fe
lul în care va ști noul guvern 
să rezolve ceea ce corespunde 
interesului real al țării, adică în
făptuirea programului de refor
me atit de necesare in diferite 
domenii.

Amintim că guvernul anterior 
do centru (la care participaseră 
și liberalii, pentru prima dată în 
ultimii 12 ani), a fost privit de 
la început cu rezerve de unele 
sectoare din cadrul democrației- 
creștine, adepte ale colaborării 
cu partidul socialist, a fost spri
jinit cu rezerve de republicani și 
nu a fost agreat de sindicate.

După ce partidul democrat- 
creștin s-a pronunțat — cu pri
lejul congresului său național, 
ținut între 6—10 iunie — în fa
voarea revenirii Ia formula de 
„centru-stinga", partidul socia
list și-a manifestat interesul 
pentru reîntoarcerea in guvern 
în condițiile înfăptuirii unor im
portante schimbări în politica in

ternă. Adeziunea partidului so
cialist și la platforma-program 
a viitoarei coaliții, prezentată, 
rînd pe rind, tuturor partidelor 
de către Mariano Rumor, pre
mierul desemnat de președintele 
republicii să formeze noul gu
vern, a deblocat în mod oficial 
situația politică italiană.

Consultările lui Mariano Ru
mor, calificate de presa italiană 
„intense și rapide", au continuat 
apoi și cu reprezentanții celor
lalte partide, ajungindu-se la un 
acord intre democrat-creștini 
(Amintore Fanfani), socialiști 
(Francesco De Martino), socia- 
liști-democrați (Flavio Orlandi) 
și republicani (Ugo La Malfa), 
privind programul politic și eco
nomic al viitorului guvern cva- 
dripartit de „centru-stînga". A- 
cordul avea în, vedere, pe plan 
economic, lupta împotriva infla
ției și consolidarea monedei na
ționale, frînarea creșterii prețu
rilor, proiectele pentru dezvolta
rea economică a sudului țării 
(Mezzogiorno), iar pe plan po
litic măsuri vizînd o serie de 
reforme privind sectorul locuin
țelor. invățămîntul superior și 
sănătății, precum și apărarea in
stituțiilor democratice și a or
dinii publice împotriva elemen
telor neofasciste.

Toate acestea sînt probleme de 
o importantă vitală. De rezolva
rea lor depinde durabilitatea noii 
formații.

RODICA ȚEPEȘ

La Kremlin au început, 
marți. convorbirile dintre 
conducătorii sovietici și dele
gația de partid și guverna
mentală a Republicii Demo
crate Vietnam, anunță agen
ția T.A.S.S. La convorbiri 
participă, din partea sovie
tică, Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem, Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri, alte oficiali
tăți, iar din partea R.D. Viet
nam — Le Duan. prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
Fam Van Dong, primul 
ministru al guvernului, alte 
oficialități. După cum men
ționează agenția T.A.S.S., au 
fost examinate probleme in
ternaționale actuale, proble
me ale dezvoltării și adînci- 
rii relațiilor de prietenie și 
colaborare sovieto-vietna- 
meze.

• ÎN PROVINCIA PANA- 
MEZA CHIRIQUI a fost desco
perit, recent, unul dintre cele 
mai bogate zăcăminte de mine
reu de cupru din lume, a anun
țat compania „Canadian Jave
lin", care a realizat prospecțiu
nile. Specialiștii apreciază că 
prin exploatarea acestui zăcă- 
mint s-ar putea obține o pro
ducție anuală de 400 000 de tone 
de. cupru, timp de 80 de ani.

® „Marș popular pen
tru pace" în Japonia

„Marșul popular pentru pace", 
organizat de Consiliul japonez 
pentru interzicerea armelor a- 
tomice și cu hidrogen, a pornit 
din Hiroșima — orașul asupra 
căruia a fost aruncată prima 
bombă atomică, acum 28 de ani,

— indreptindu-se spre Naga
saki. La acest marș iau parte 
activiști ai mișcării pentru pace 
din Japonia, precum și repre
zentanți ai diferitelor organiza
ții pacifiste și ai opiniei publice.

» Prima reuniune a 
noului cabinet libanez

La Beirut a avut Ioc, marți, 
prima reuniune a noului cabinet 
libanez, desfășurată sub condu
cerea președintelui țării, Sulei
man Frangich. Luind cuyîntul 
cu acest prilej, șeful statului 
libanez ș-a referit la o serie de 
aspecte ale situației interne, 
subliniind necesitatea ca guver
nul să acționeze unit in vederea 
dezvoltării țării și a menținerii 
unității naționale.

Pregătiri pentru 
„Skylab“-2

Cel de al doilea echipaj al programului „Skylab" a între
prins ultima verificare a cabinei spațiale „Apollo", care ur
mează să fie lansată în spațiu la 28 iulie. Astronauții Allan 
Bean. Oven Garriot și Jack Lousma au petrecut citeva ore la 
bordul cabinei spațiale, care se află deja pe platforma de lan
sare, monțată pe racheta Saturn, ce o va transporta pe orbita 
circumterestră. Ulterior, astronauții au făcut o revizuire a echi
pamentului pe care il vor lua cu ei in spațiu, in timpul misi
unii care va dura 56 de zile.

După cum s-a mai anunțat, Bean, Garriot și Lousma se află 
într-o carantină de 24 de zile, înaintea lansării in spațiu, in 
timpul căreia le este permis contactul numai cu persoane su
puse în prealabil unui ■ riguros control medical.
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REZOLUȚIE PAKISTANEZĂ
PENTRU RECUNOAȘTEREA REPUBLICII

BANGLADESH
Adunarea Națională a Pakis

tanului a aprobat luni seara 
moțiunea prezentată de guvern 
prin care acesta cerea împuter
niciri speciale pentru recunoaș
terea de jure a Republicii Ban
gladesh, relatează agenția REU
TER. Rezoluția adoptată autori
zează guvernul să recunoască 
Republica Bangladesh „în mo
mentul în care această acțiune 
va fi in folosul țării".

Rezoluția arată, totodată, că 
normalizarea relațiilor bilate
rale presupune indeplinirea 
prevederilor rezoluției Consiliu
lui de Securitate din decembrie 
1971, între care eliberarea imedi
ată a prizonierilor de război și a 
persoanelor civile pakistaneze.

Luind cuvîntul cu prilejul 
dezbaterilor, președintele Zulfi- 
kar Aii Bhutto a arătat că Pa
kistanul „trebuie să arate că este 
pregătit să accepte schimbările 
survenite în realitățile din zonă 
după decembrie 1971". Președin
tele a precizat, totodată, că re
zoluția Adunării Naționale nu 
comportă nici o decizie defini

tivă și că adunci cînd 'se va a- 
precia că a sosit momentul u- 
nei hotărîri, ea va fi supusă a- 
probării întregului popor.

Delegația Ministerului E- 
ducației și Invățămintului 
din România, condusă de 
Traian Pop, ministru ad
junct, și-a incheiat vizita e- 
fectuată în R. D. Germană la 
invitația ministrului învăță- 
mintului public, Margot Ho
necker. S-a procedat la un 
schimb de păreri pe pro
bleme de interes comun pri
vind dezvoltarea învățămin- 
tului în cele două țări. Dele
gația a fost primită de Iothar 
Opermann, șeful secției învă- 
țămint a C.C. al P.S.U.G.

• CU PRILEJUL CELEI 
DE-A 52-Ă ANIVERSARI a Re
voluției populare din Mongolia, 
la Ulan Bator a avut loc o adu
nare festivă, la care au partici
pat reprezentanți ai activului de 
partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești și ai oamenilor 
muncii.

Situația
din Uruguay
După cum transmit agențiile 

internaționale de presă, la 
Montevideo, importante efecti
ve ale armatei și poliției, spri
jinite de tancuri, au procedat 
luni seara, la dispersarea celor 
50 000 persoane participante la 
un marș de protest împotriva 
dizolvării — la 27 iunie — a 
parlamentului Uruguayan. Doi 
studenți au fost uciși de for
țele de ordine, iar alte citeva 
zeci de persoane au fost rănite.

în noaptea de luni spre marți, 
la Montevideo au fost arestate 
aproximativ 300 de persone, 
printre care o serie de perso
nalități de prim plan din rin- 
durile opoziției — generalul Li
ber Seregni, președintele Comi
tetului Executiv al coaliției de 
stingă „Frente Amplio", Cesar 
Licandro și Pablo Sufriategui, 
membri ai acestei coaliții, pre
cum și Jose Pedro Cardozo, 
membru al conducerii Partidu
lui Socialist. Totodată, forțele 
polițienești au pătruns in loca
lul cotidianului „El Popular", 
organul partidului comunist, 
unde au arestat pe unii dintre 
colaboratorii ziarului.

Comandanții armatei urugua- 
yene au făcut cunoscut, intr-un 
comunicat de presă, că „forțele 
armate nu își vor asuma res
ponsabilități guvernamentale".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scîntei'" Tel. 17.60 10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi si instituții. — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import-Export Presă -- București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001.


