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Vizita președintelui

la timp și tara pierderi!
i

CORESPONDENTĂ 

DIN JUDEȚUL

TULCEA

I

Un imperativ pentru a cărui înfăptuire
utecistii se

->
află în primele rînduri

Republicii Populare Congo,
comandant Marien N’Gouabi
• Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu 
N’Gouabi 
cu însuflețire de mii și 
mii de bucureșteni
• Viu dialog cu harnicii 
metalurgiști și construc
tori de mașini de la Uzi
nele „23 August" și 
muncitoarele Fabricii 
de confecții „București"
• La Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste 
România, șeful statului 
congolez a notat în Car
tea de onoare: 
tînd acest muzeu, 
parcursul unei ore, 
străbătut, de fapt, 
coie ale istoriei Roma

' • nmei

și Marien 
întîmpinați
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•< ” -«SgConvorbiri oficiale
în cursul dimineții de 

miercuri, 11 iulie, au continuat 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și comandant 
Marien N’Gouabi, președintele 
Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Congo, 
șef al statului.

La convorbiri au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Maco- 
veșcu. ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Suzana Gâdea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al

U.G.S.R.. și Gheorghe Stoian. 
ambasadorul României la Braz
zaville.

Din partea congoleză au 
fost de față tovarășii Charles 
N’Gouoto, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.M., însăr
cinat cu departamentul organiza
toric, Charles David Ganao, mi
nistrul afacerilor externe, Jus
tin Lekounzou, ministrul indus
triei minelor, însărcinat cu pro
blemele turismului, Anatole 
Khondo, secretar general al 
Confederației Sindicale Congole
ze, Jacob Okandza, consilier e- 
conomic la președinție, Eugene 
Germain Mankou, ambasadorul 
Republicii Populare Congo la 
București, Mboumbou, secretar 
general la președinție, Mathey, 
însărcinat cu problemele Euro
pei la M.A.E.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat, care au prilejuit o am
plă trecere în revistă a relații
lor bilaterale și a perspectivelor 
dezvoltării acestora, precum si 
examinarea unor probleme ac
tuale internaționale de interes 
comun, s-au desfășurat într-o at
mosferă de stimă și înțelegere 
reciprocă, de caldă prietenie.

Azi, în jurul orei 9,00, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct de la Palatul Consiliului de 
Stat ceremonia semnării Declarației solemne a Republicii 
Socialiste România și Republicii Populare Congo.

In jurul orei 10,45 se va transmite direct de la Aero
portul Otopcni ceremonia plecării președintelui Comitetu
lui Central al Partidului Congolez ai Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef al statului, Comandant 
Marien N’Gouabi și a tovarășei Celine N’Gouabi, care, la 
invitația secretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușcscu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au făcut o vizită oficială de partid și de stat 
în țara noastră. 

VEȘTI DIN ECONOMIE
Fabrica de con

serve din Turnu 
Măgurele iși dez
voltă potențialul. 
Astfel, prin lucrări 
de modernizare, li
nia tehnologică de 
conservare a mază- 
rii iși dublează ca
pacitatea. Moder
nizarea fluxului 
tehnologic pornește 
chiar de la opera
ția de descărcare, 
îmbunătățirile a- 
duse liniei automa
te permit prelu
crarea. intr-un sin
gur schimb, a unei 
cantități de 40 de 
tone de mazăre.

Colectivul Uzi
nei de utilaje pen
tru industria ma
terialelor de con
strucții și refracta
re din orașul Bis
trița a început, 
luna aceasta, fabri
carea unor agregate 
care vor putea fil
tra, laolaltă, în de
curs de o oră, pes

te un milion de 
metri cubi de aer. 
Printre acestea se 
numără noile elec- 
trofiltre de 19 000, 
31 000, 84 000 mc și 
filtrul de 360 000 
mc pe oră pentru 
fabrica de negru de 
fum de la Copșa 
Mică, cele de ci
ment din Hoghiz și 
Mintia-Deva, pre
cum și pentru Uzi
nele de metale 
neferoase de la 
Zlatna.

întreprinderea 
„Nicovala" din Si
ghișoara a inclus 
in planul de pro
ducție pe acest an 
230 de tipuri de 
utilaje și mașini, 
din care jumătate 
se realizează pentru 
prima oară în țară, 
între altele, colec
tivul întreprinderii 
„Nicovala" va livra 
Întreaga gamă de 
mașini și utilaje 
solicitate de Fa

brica de articole 
din porțelan din 
Curtea de Argeș și 
Fabrica de articole 
din sticlă de la 
Bistrița — unități 
aflate în construc
ție.

Cooperativele a- 
gricole de producție 
din Bratei, Moșna 
și Armeni sînt pri
mele unități agri
cole din județul 
Sibiu care au în
ceput recoltarea or
zului. Pentru a re
cupera întirzierea 
provocată de ploile 
abundente și pre
lungite din această 
zonă, au fost adop
tate o serie de mă
suri menite să asi
gure condițiile or
ganizatorice opti
me pentru înche
ierea acestei lu
crări în două-trei 
zile.

(Agerpres)
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După o tatonare insistentă, cu 
aparatele pentru măsurarea 
umidității boabelor de griu in 
mină, care, practic,, a durat 
toată săptămîna trecută, în ju
dețul Tulcea s-a procedat acum 
la declararea ofensivei desfă
șurate pe frontul griului. Pen
tru că încă de luni, 2 iulie, toa
te cooperativele agricole de 
producție și întreprinderile a- 
gricole de stat au raportat în
cheierea recoltării orzului, in 
cele mal multe locuri cu rezul
tate superioare, prevederilor de 
plan și insămințarea culturilor 

■duble s-a efectuat 
în flux continuu, 
așteptării coacerii 
fost și mai ridicată, 
cei din Mahmudia, 
Zebil, Murighiol. au 
teptarea mai scurtă 
binele au depus la cintarele 
de pe arii primele tone, un op
timist preludiu la bilanțul care 
se va încheia atunci cind 
toate cele 57.000 hectare de la
nuri unduitoare vor fi transfor
mate 
propia 
cestui 
partid, 
pun o 
pentru 
planurilor 
dinainte

„COMBINA TINERETULUI" 
CARE, DE FAPT, INSEAMNA... 

„COMBINELE TINERETULUI"

; imediat, 
febrilitatea 
griului a 

Unii, ca 
Sarinasuf, 

avut aș- 
și com-

în miriști. Pentru a a- 
cît mai mult ziua 

bilanț organizațiile 
organizațiile U.T.C. de- 

intensă activitate politică 
transpunerea faptică a 

și angajamentelor 
întocmite și asumate.

— Cum vă ajută tineretul în 
această campanie fierbinte, to
varășe inginer șef ? — l-am în
trebat pe tinărul specialist de la 
cooperativa agricolă din BAIA, 
Eaurcnțiu Spătaru.

— Drept urmare a inițiativei 
comitetului comunal U.T.C,, pe 
care ne-a adus-o la cunoștință 
secretarul acestuia, Licu Nicolae, 
s-a stabilit preluarea deservirii 
unei combine și a utilajelor a- 
ferente de către uteciști. Ei sint

sus pe combină, ei sînt pe pre
sa de balotat, ei transportă sa
cii de griu, pleava, baloții de 
paie, ei fac absolut toate opera
țiile necesare. Dar, la drept vor
bind, tot ei, tinerii, alcătuiesc 
majoritatea celorlalți coopera
tori care lucrează pe celelalte 
11 combine, pe cele 3 prese, pe 
atelaje și autocamioane așa că 
nu e numai o „combină a tine
retului", cum au denumit-o pe 
cea de care v-am vorbit, ci toa
te sint „combinele tineretului"

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Ii-a)

La C.A.P. Piăscăieți, județul Dîmbovița, recoltarea griului 
a polarizat toate forțele

ZN INTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

întreprinderea 
de mașini electrice- 

București

Deviza
fiecărui

tînăr: numai produse
de calitate
Trecînd prin atelierele și sec

țiile întreprinderii de mașini e- 
lectrice București, te intimpină 
mereu același panou, asemănă
tor ca mărime și liniatură celor 
din gări cu plecările și sosirile 
trenurilor. Din cind în cînd cile 
un muncitor se apropie, aruncă 
o privire, se informează și 
pleacă să-și continue lucrul. Ce 
rost au aceste panouri ?'Deasu
pra lor citim invariabila in
scripție : „loc de muncă cu 
autocontrol".

■— Consultindu-le aflăm foarte

r
I

Iii
i
I

superioară
operativ i numărul desenului, 
sculele, dispozitivele și verifi
catoarele pe care trebuie să ie 
cerem de la magazie pentru exe
cutarea și aprecierea calității 
fiecărui reper, ne spune lăcătu
șul Ion Cârciu, secretarul comi
tetului U.T.C. Altfel, am pierde 
mult timp cu căutarea lor, pen
tru că prin mîinile noastre trec 
zilnic mii de piese. Primind a-

M. IUSTIN

(Continuare în pag. a Il-a)

De la C.T.C.

la autocontrol

in-

i
I
I
I
I

Un nou raid 
pe o temă 
mai veche 

UNDE, 
CIND 

SI CUM 
DANSEAZA 

TINERII?
După zile de activitate

tensă, după eforturi și reali
zări înscrise ceas de ceas in 
cronica intrecerii socialiste 
pe toate fronturile muncii, 
tinerii rămin tineri : sfirși- 
tul săptăminii ii cheamă la 
dans, distracție, petrecere a 
timpului liber, excursii, spec
tacole, plimbări, intr-un cu- | 
vînt, destindere și bună dis- I 
poziție. Publicăm in pagina I 
a IV-a relatări de la o seară 
de dans.

I
ii
I

— înainte de a introduce auto
controlul, a trebuit să ne pre
gătim muncitorii, pentru a 
deveni proprii lor controlori de 
calitate, ne spune tovarășul ing. 
Petre Necula, directorul între
prinderii. Au fost cuprinși toți 
in cursuri de ridicare a califică
rii, examinați și atestați ca mun-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a Il-a)

La 
chemare6 6 

sâ 
răspundem 
prin fapte 
Ecouri la chemarea

adresată de Comite-

tul Central al Uniunii

Tineretului Comunist,

a Consiliului Uni-

unii Asociațiilor Stu-

denților Comuniști

și a adunării repre-

zentanților brigadie-

rilor adresată tuturor

uteciștilor, întregului

tineret al patriei.

■ în pagina a 2-a II

TOTU-ISA VREI
de MIHAI STOIAN

ÎN OBIECTIV — RECRUTAREA FORȚEI DE MUNCĂ

„NU ANGAJĂM FETE!"

O sursă de forță de muncă insuficient valorificată pînă 
acum este aceea a tinerelor fete. Documentele de partid cu
prind indicații ferme cu privire la modul în care trebuie 
să se desfășoare acțiunea de recrutare și pregătire, pentru 
a ocupa o largă gamă de profesii în cadrul economiei na
ționale, a tinerelor.

Continuăm seria investigațiilor noastre pe această temă 
intr-un oraș aflat în rapidă dezvoltare, cu numeroase noi și 
moderne întreprinderi — Alexandria.

Ne aflăm la întreprinderea 
„Islaz", producătoare de piese, 
de schimb și mobilier pentru 
industria ușoară. Chiar de la 
poartă ne atrage atenția un a- 
fiș : întreprinderea angajează 
tineri. Despre „tinere", nici un 
cuvînt. Poate fi o greșeală, 
ne-am zis.

— Noi nu angajăm tinere — 
ne răspunde ferm șeful servi
ciului personal-invățămint, Ion 
Pândele. Nu ne este în obicei 
acest lucru...

Urmarea firească a acestei 
mentalități : efectivul unității, 
(aflată în continuă extindere) 
de aproape o mie de cadre, nu

numără — în profesii astăzi din 
ce în ce mai larg încredințate 
tinerelor, profesii care nu soli
cită un efort fizic ce le-ar de
păși posibilitățile — aproape 
nici o fată ! Un „record" ase
mănător am întîlnit și la între
prinderea de construcții montaj 
care numără nu mai puțin de 
șase sute de cadre.

...Secția „echipări electrice 
unicate" a întreprinderii de pu
pitre și tablouri electri'ce, 
(I.P.T.E.). Ion Danciu, directo
rul unității, ne vorbește în ter
meni elogioși despre modul în 
care tinerele fete angajate aici 
își îndeplinesc obligațiile de 
serviciu, despre priceperea și 
conștiinciozitatea (în numeroa

se cazuri superioară celei a bă
ieților) de care dau dovadă. Am 
descoperit totuși faptul că pînă 
și aici unii tovarăși din condu
cere manifestă destule reticen
țe față de angajarea tinerelor. 
Un singur exemplu : unui nu
măr de zece fete, absolvente 
proaspete ale Școlii profesiona
le I.P.T.E. le-a fost refuzată, 
în ciuda faptului că posedă re
partiție, angajarea !

★

Observațiile noastre, conform 
cărora procesul de integrare 
în producție a tinerelor decur-

ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Da, recunosc, există un obicei al nostru, al adulților mai.„ 
I adulți (fac delimitarea deoarece și tinărul, după 18 ani, intra 

în categoria adulților), există așadar obiceiul să împărți - ca 
I om cu experiență ce ești - observații, calificative etc. in sfjnga 

si-n dreapta: în tramvai, pe stradă, la ștrand, la film... Ghiar 
I zilele trecute, aflîndu-mă la un cinematograf din plin centrul 

Capitalei, la un moment dat, imediat după o scena „tare 
’ (deci... excitantă), un spectator mai vîrstmc rostește decapi- 
l tant: „Taci, mă, din gură I" Pe bună dreptate, cei din jur au 
' protestat vehement și, atenție !, nu fiindcă le-a fost tulourata
> liniștea, ci pentru modul în care cel în cauza i se adresase 

tînărului care, realmente, greșise comentmd prea stăruitor,
* fie și cu voce scăzută, secvențele palpitante...

Sint, dintotdeauna, adversar înfocat al educației cu cio-
> magul (chiar... verbal). Faptul că eu, oricine-aș fi, orice vîrsță 
- as avea, am dreptate într-o chestiune oarecare, nu-mi da

i dreptul sâ fiu nedrept, irisultîndu-l pe celalalt, batjocorindu-l 
tocmai fiindcă... l-am prins pe picior greșit. Prin felul in care 

. spectatorul amintit se adresase tinărului în culpă, orice posi
bilitate de „dialog" fusese de la bun început curmată, evident 

i că tinărul, în loc să tragă concluziile cuvenite, își apăra dem
nitatea lovită și uita astfel de propria-i vină. Aș Îndrăzni să

> spun că, in asemenea situații, respectarea părții adverse — 
s-o numim așa pentru uzul demonstrației — este absolut ne-

I cesară, mai cu seamă atunci cind există intenția de a-l muta, 
cit de cit, fie și cu un... centimetru, pe celălalt, pe o poziție 
mai bună din punctul de vedere al conviețuirii sociale. Alt- 

. minteri... ce să înveți de la femeia voluminoasă care, în plin 
autobuz, batjocorește în termeni imposibil de reprodus (fără 
ca „opinia publică" să intervină în vreun fel) o adolescentă 
care, intr-adevăr, căzuse in „eroarea" de... a privi pe geam, 
ca să nu-și cedeze scaunul ? Sau de la bătrînul care se între
rupe din lectura ziarului intr-un parc, ca să-l insulte, pur și

(Continuare în pag. a V-a)
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„Organizați noi și noi șantiere ale tineretului, 
participați în număr cit mai mare la toate acți
unile organizate de Uniunea Tineretului Comunist 
pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale 
a țării, pentru îndeplinirea, in condiții exemplare, 

a politicii partidului".
NICOLAE CEAUȘESCU

£

< CHEMARE
SA RĂSPUNDEM PRIN FAPTE!

însuflețiți de îndemnurile secretarului general al partidului, tinerii din întreaga țară sînt ho- 
tărîți sâ răspundă chemării adresate de C.C. al U.T.C., Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu 
deniilor Comuniști și adunarea reprezentanților brigadierilor, să dea noi dimensiuni pre

zenței lor pe șantierele muncii voluntar-patriotice.

Tinerii de la întreprinderea 
de construcții și montaje în 
siderurgie, constructori ai 
Combinatului siderurgic Ga
lați, își stabilesc în aceste 
zile noi repere in activitate, 
pentru a munci și mai bine, 
pentru a-și spori contribuția 
la indepiinirea planului de 
investiții, înțelegem să răs
pundem Mesajului adresai 
tineretului de către secreta
rul general al partidului cu 
prilejul sărbătoririi a 25 de 
ani de la constituirea prime
lor șantiere naționale eu noi 
fapte de muncă, cu noi ini
țiative tinerești. Pină in pre
zent noi, cei 2.400 de tineri 
constructori siderurgiști rie 
la Galați, ne-am adus un a- 
port substanțial Ia execu
tarea și intrarea înainte dc 
termen în funcțiune a lami- 
noarelor și furnalelor. a 
multor obiective de pe a- 
ceastă mare platformă in
dustrială. In acest an majo
ritatea acțiunilor noastre de 
muncă votantar-patriolieă 
(peste 28.000 ore'om) s-au 
desfășurat în perimetrul o- 
biectivelor aflate în construc
ție pe platformă : Uzina coc- 
so-ehimică. furnalul 4, oțelă- 
ria electrică, oțelăria bloc 2 
și extinderea laminorului 
șlebing.

Prin noi fapte de muncă, 
prin noi inițiative în cadrul 
întrecerii „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen" 
vom răsunde chemării C.C. 
al U.T.C. desfășurind. în a- 
ccst sens, o muncă politică și 
mai intensă in rindul tineri
lor.

Toată Capitala, un șantier

GHEORGHE NICOLIȚA 
secretar al comitetului U.T.C. 
de la Întreprinderea de con
strucții și montaje in siderur

gie Galați 1

După cum s-a mai anunțat, re
cent, cu prilejul adunării festive 
închinate împlinirii unui sfert 
de veac de la constituirea pri
melor șantiere naționale ale ti
neretului. organizației municipale 
București a U.T.C. i s-a inminat 
Drapeluț și Diploma de onoare 
ale C.CJ al U.T.C. pentru cele 
mai bune rezultate obținute 
munca patriotică în primii 
ani ai cincinalului.

în perioada care a trecut, 
neretul Capitalei — muncitori, 
elevi, studenți și alte categorii 
de tineri — a acumulat o bo
gată experiență in acțiunile de 
muncă patriotică, s-a organizat 
judicios, a colaborat fructuos cu 
toți factorii care trebuie să-i 
sprijine în activitatea lor, au 
beneficiat în permanență de a- 
jutorul și îndrumarea comitetu
lui municipal de partid, al or
ganizațiilor de partid din sec
toare și întreprinderi sporindu-și 
de la o zi la alta volumul rea
lizărilor.

— La ce valoare se ridică ac
țiunile de muncă patriotică pen
tru care organizația municipală 
București a U.T.C. a primit dis
tincția ?

— In primii doi ani ai cinci
nalului și semestrul întîi al a- 
cestui an am înregistrat la bu
getul organizației noastre suma 
de 17 806 517 lei reprezentînd, e- 
vident, valoarea acțiunilor fi
nanțate întreprinse în perioada 
respectivă și care exprimă orele 
de muncă a mii de tineri pe 
șantierele de investiții, pe șan
tierele unor baze sportive și de 
agrement, la colectarea metale
lor vechi. și alte deșeuți. Ceea 
ce vreau să subliniez însă este 
faptul că organizația noastră a 
urmărit și urmărește cu e- 
xigență conferirea caracteru
lui educativ fiecărei acți
uni. Activiștii noștri le vor

Interviu cu
GEORGE GHENOIU, 

prim secretar , al Comitetului 
municipal București al U.T.C.

O distracție preascump plătită ?

cele 
în 

doi

ti-

besc tinerilor despre semnifica
ția muncii lor, despre impor
tanța obiectivului la care lucrea
ză, despre datoria morală și pa
triotică a fiecăruia dintre noi 
de a contribui la 
rea și îmbogățirea 
triei noastre.

Din bilanțul pe 
luni ale acestui an 
devăr, că organizația 
municipiului București realizase 
deja pînă la 30 iunie peste 75 la 
sută din angajamentul anual 
ceea ce-i permite să obțină și 
în 1973 realizări remarcabile.

— în acest sens noi ne-am 
prevăzut — spune tovarășul Ghe- 
noiu — să ne îndeplinim inte
gral angajamentul anual pînă 
la 23 August, în cinstea aniver
sării eliberării patriei și să rea
lizăm în continuare pînă la 31 
decembrie o depășire substanți
ală care să cdnfifhte continuita
tea bunelor rezultate ale orga
nizației noastre în educația ti
neretului prin muncă și pentru 
muncă.

— Vă rugăm să reamintiți 
principalele obiective ale activi
tății de muncă patriotică în pe
rioada care urmează.

— Vom mobiliza în fiecare zi 
echipe de tineri pentru lucrări 
calificate și necalificate pe șan
tierele celor 22 de cămine pen
tru nefamiliștl care se constru
iesc în Capitală. Apoi, alte e- 
chipe de tineri vor participa la 
lucrările de investiții industri
ale, respectiv noile capacități de 
producție de la Uzina de meca-

înfrumuseța- 
Capitalei pa-

primele șase 
reiese intr-a- 

U.T.C. a

nică fină, Uzina „Autobuzul", 
„Electromagnetica" sau pe șan
tierele noilor localuri ale Liceu
lui „George Coșbuc" și Liceul 
german. Continuăm cu forțe 
masive lucrările la bazele spor
tive Străulești, Pantelimon II, 
Fundeni, Băneasa și parcurile 
„Drumul Taberei" și „Tineretu
lui", din sectorul 5. Paralel, mii 
de tineri vor fi prezenți ca și 
pînă acum în acțiunile de colec
tare a fierului vechi, de înfru
musețare a cartierelor orașului, 
iar la toamnă în campania de 
recoltări.

ROMULUS LAL

SEC
(Umars din pag. Z)

Avem confirmarea pe cimp, 
unde Veronica Săraru, secreta
ra organizației uteciștilor coope
ratori, nu mai prididește arătîn- 
du-ne tineri în toate locurile, 
spunîndu-le numele. Cum lista 
e lungă și cum ni s-a făcut pre
cizarea că toți sint harnici, am 
preferat să adresăm tuturor in 
bloc, cuvinte de laudă prin in
termediul ziarului nostru. Notăm 
totuși un nume : Adalbert Sza
bo. Este cel care conduce o 
combină „Gloria" și a venit toc
mai din Cehul Silvaniei, jude
țul Sălaj, pentru a ajuta pe cei 
de aici „al căror grîu se coace 
mai devreme decît al nostru". 
Nu va pleca de la Baia decît 
în ziua cînd și ultimul hectar 
va fi vămuit de povara spicelor.

„NOI, MECANIZATORII, SÎNTEM 
„BAZA" Șl N-AVEM VOIE SA 

GREȘIM"

La cooperativa agricolă din 
HORIA, l-am solicitat în mod 
special pe Cristache Bălan, me
canicul de întreținere al secției 
de mecanizare, cerîndu-i păre
rea despre modul în care func
ționează tractoarele și combine
le angrenate în această campa
nie pe care o dorim cit mai o- 
perativă și fără pierderi.

— Mal înainte v-aș ruga să 
scrieți acolo că de pe cele 100

NU ANGAJAM FETE!
(Urmare din pag. I) 

ge în mod necorespunzător, îm- 
plicînd valorificarea sub posi
bilități a resurselor de care 
dispune orașul au fost întărite 
de către toți factorii cu care 
am discutat, cei din cadrul Con
siliului Popular Județean Te
leorman, Comitetului orășenesc 
C.T.C. Alexandria, Consiliului 
județean al femeilor. Oficiului 
forțelor de muncă, Școlii pro-

Miholca Angela, de Uzina de mașini și utilaj minier Baia Mare, 
una dintre tinerele care se califică în meseria de strungar.

Foto: ȘTEFAN WEISS

E R I Ș U L
de hectare de orz am recoltat 
o producție medie de 3 382 kilo
grame la ha. cu 1032 kilograme 
mai mult decît era trecut în 
plan. Spune și asta ceva despre 
băieții noștri, despre cum au 
mers mașinile în toamna trecu
tă. Noi avem 11 combine C-l, 
C-3 și „Gloria". Pină acum nu 
am avut nici o defecțiune Ta 
nici una. Chiar dacă se va ivi 
sîntem bine pregătiți cu atelie
rul mobil, cu piese de schimb. 
La presele de balotat avem șir- 
mă berechet, nu mai e necazul 
din alți ani.

Și ne relatează mai departe 
despre modul exemplar în care 
tinerii mecanizatori fac 
ținerea zilnică a utilajelor.

— Păi credeți că ar putea 
dormi liniștiți Dumitru Fînarn 
sau Gheorghe Antohi dacă ar ști 
că au ceva defect la combină ? 
Nu există ! Seara, cind se iese 
din grîu, se face verificarea și 
întreținerea. Dimineața doar se 
pornesc motoarele. Altfel nici 
nu se poate. Că doar noi sîntem 
„baza" și n-avem voie să gre
șim cu nimic.

între-

LOCUL DE INT1LNIRE - LA ARIE, 
LA TREIERAT

— „Cit durează secerișul, pe 
tinerii noștri, cooperatori sau 
elevi veniți în vacanță, nu ii 
veți găsi decît pe cîmp, la arie, 
căci în această perioadă acolo

fesionale. încercăm de aceea, 
pe baza investigațiilor desfășu
rate, să prezentăm cîteva mo
dalități de a acționa pentru eli
minarea carențelor existente.

— Motivarea că întreprinde
rile din Alexandria nu oferă 
locuri de muncă în care să 
poată fi angajate tinere, invo
cată de conducerile unor unități 
— ne declara tovarășul Traian 
Dulgheru, vicepreședinte al Con
siliului județean de control mun
citoresc — nu este întemeiată, 
aproape pretutindeni 
pot face față 
îndatoririlor de . 
Comitetul județean de partid 
prevede recrutarea 
jarea acestora

fetele 
succescu

producție.

anga- 
ritm

IN iNTlMPINAREA

și 
,___ ____ ... într-un
mult mai susținut. Acest lucru 
reiese în mod pregnant de altfel 
și din recentul „Studiu privind 
■necesarul de cadre pînă în 1980 
în județul Teleorman", care re
zervă tinerelor fete o pondere 
deosebită în întreprinderi. Ceea 
ce trebuie depășit, în primul 
rînd, pentru atingerea acestui 
obiectiv sînt reținerile, refuzul 
sistematic chiar, al unor con
duceri de întreprindere de a 
primi în colectivele lor de mun
că tinere fete. In ceea ce ne 
privește, am început deja să a- 
doptăm in acest sens măsuri 
hotărîte. In același scop, însă, 
o muncă susținută trebuie să 
depună și alți factori care, 
pînă acum, nu au acționat la 
nivelul posibilităților, al exi
gențelor care le stau In față. 
Mă refer la Comitetele oame
nilor .muncii și la comitetele 
U.T.C. din întreprinderi.

Intr-adevăr comitetele U.T.C. 
din întreprinderi și, mai ales,

UNDE, CIND ȘI CUM

DANSEAZĂ TINERII?

și-au fixat locul de întîlnire*.
Informația ne este furnizată 

de Mihai Farmazon, secretarul 
organizației comuniștilor de la 
cooperativa agricolă de produc
ție NICOLAE BALCESCU, în 
drum spre arie. Acolo, asistăm 
la un asalț sistematic, grupat, 
al unei „cohorte" de 16 combi
ne asupra unui lan de grîu, cum 
numai în Dobrogea sau în Bă
răgan întîlnești. Un lan de 700 
de hectare are cooperativa și 
pină atunci' doar o-. zecime. din 
el fusese străbătut de combine. 
Producția realizată — cu peste 
200 kilograme la hectar mai 
mare decît cifra planificată. Fie
care om e cbnștie'nt !de respon
sabilitatea care îi revine în ca
litate de participant la această 
acțiune de strîngere, fără pier
deri, a .recoltei. „Nici un bob 
nu trebuie risipit" — își spun 
în fiecare zi, de cite ori urcă pe 
platforma combinei și ițtecisțe- 
le Florica, Guriță, Ținea Păr- 
fene, Doina Samuilă sau ■ Vasi- 
lica Grosu. Pentru același scop, 
cu șecerile îi) mină, Ioana Ca- 
ludâ, Toader Stancu, Vasilica

' Ceacu, Chirața Beca, Add Sa
muil, string cu grijă spicele ră
mase în urma combinelor. Li 
s-au alăturat acum și elevii so
siți în vacanță. Gheorghe Baj- 
du, Elena 
Badeca au 
semnat în 
ță“ a ariei.

Farmazon și Iancu 
fost primii care au 

„condica de prezen-

23 AUGUST

Deviza
fiecărui

tînăr

Atmosferă destinsă și pasiune 
exclusivă — iată principalele 
caracteristici ale unei seri de 
dans la casa de cultură. Ele par 
destul de sărace din unghiul 
privitorului neamestecat in fe
brilitatea perechilor ce se fac 
și se desfac ritmic, automat, în- 
tr-o seară lungă de 4—5 ore. 
Privind mai atent perechile, fe
lul în care băieții invită fetele, 
cu acea specifică timiditate 
agresivă, cu ușoara impertinen
ță a înfrîngerii tracului propriu 
actorului la primul rol, desco
peri un lucru pe cît de curios 
pe atît de, totuși, vechi : ni
meni nu cunoaște pe nimeni, a- 
cești băieți subțiri, deșirați și 
aceste fete care se uită parcă 
fără să vadă nu știu cu cine 
dansează și nici nu par că vor 
să se cunoască. Impresia ne este 
întărită de un sondaj parțial. 
Sînt în sală la această oră (21) 
in jur de cincizeci de băieți și 
fete. Nu se cunosc, ne confirmă 
mulți dintre ei, decît, în parte, 
vag, după față. L-a mai văzut, 
ea pe el, a mai dansat într-o 
seară, el cu ea. Atit și nimic 
mai mult. Băieți și fete între 
17—19 ani, ucenici, elevi în va
cantă. muncitori în primul an 
si, de ce să ascundem, unii fără 
o ocupație precisă, băieți ai 
cartierului. Nu, nu simt nevoia 
să se cunoască, au venit să dan
seze și. atîta tot. Lucrul pare să 
fie normal și, mai ales, foarte 
adevărat.

Sala ? Mare, ca o hala de 
curse, curată dar fără persona
litate. într-un colț, lingă ușă. o 
masă, două arme de tir. o cîrpă 
verde pe care sint înfipte țin
tele și, contra doi lei, trei în
cercări. Poziția, la alegere : în 
picioare sau cu spatele culcat pe 
masa de tir. figură pe care cei 
mai instruiți o execută cu vi
zibilă mîndrie. La televizorul din 
hol cîțiva urmăresc teleenciclo- 
pedia. Ciudată, semnificativă 
coexistență în același spațiu cul
tural : rămășițe din bătrînul

in-bilei popular laolaltă cu un 
strument civilizator al secolu
lui XX. Și mai semnificativ : în 
fața televizorului stau tineri 
care nu se cunosc între ei, în 
fața mesei de tir se adună „fa
miliarii", cunoscuții, reeditînd 
ceva din acea adunare pitoreas
că a pasionaților de șah și fotbal 
din binecunoscuta piațetă a 
Cișmigiului.

Contraste, 
dans, atmosferă 
făcut și un mic 
obișnuit, într-o 
vă obișnuită, la 
tură obișnuită 
lingă energie, și bani : 8 (opt) 
lei intrarea, plus 2—3 încercări 
la tirul din colțul sălii de dans, 
plus cîteva sticle de ci-co, total 
aproximativ de 18 lei. Desigur, 
nimeni nu protestează. Băiatul 
sau fata (intre 17—19 ani) bagă 
mina în buzunar și scoate cei 
opt (sau zece) lei de intrare. 
S-au obișnuit. Noi nu. Ni se 
pare exagerat, ni se pare o 
speculare blajină, pașnică. Atîta 
vreme cît combatem pe drept 
cuvint risipa și luptăm pentru 
economii se cuvine să ne punem 
mai multe întrebări și cînd 
risipa amenință în chip pașnic 
buzunarul tinărului. Desigur, o 
plăcere reală, o pasiune este 
neprețuită și omul pasionat 
este neatent cu propriul buzu
nar. Și e bine că există 
menea pasiuni curate, în 
re să treacă ușor peste 
pectul material, prozaic, 
nu putem accepta specularea a- 
cestei frumoase naivități, a a- 
cestei tinerești dezinteresări 
pentru satisfacerea unei plăceri. 
Și, în al doilea rînd, să mai 
comparăm prețul acesta — as
pect prozaic al unei pasiuni de
zinteresare numai dintr-o parte 
— cu prețul altor pasiuni, cum 
ar fi pasiunea pentru o carte, 
pentru un spectacol, o expoziție, 
un muzeu ș.a.m.d. Diferențele 
cantitative și calitative sint dis-

proportionate. In al treilea 
nnd prețul acesta mai reflec
tă supunerea necondiționa
tă la cererea orchestrelor. Dar 
este vorba și de o proastă con
lucrare cu numeroasele grupuri 
de instrumentiști neprofesio- 
niști, nedescoperite și neatrase 
în cercul casei de cultură.

în sfîrșit, din nou ne vedem 
nevoiți să constatăm că vechea 
mentalitate a împărțirii nefirești, 
netinerești între „mobilizați" și 
„mobilizatori" se menține. Acti
viștii U.T.C., secretarii U.T.C. nu 
dansează ? Nu ne vine să cre
dem. Cel puțin o parte din 
casele de cultură sînt sub direc-

ta îndrumare, coordonare 
U.T.C.-ului.

pasiuni exclusive, 
destinsă. Am 

calcul. Un tînăr 
seară distracti- 
o casă de cul- 
cheltuiește, pe

ase- 
sta- 
as- 

Dar

a
Cum să se ocupe 

U.T.C. și de distracția tineretu
lui dacă activiștii nu au, nu 
împărtășesc sau nu trăiesc pa
siuni. înclinații, plăceri comune, 
în linii mari, cu tinerii ? Iar 
faptul că dorința de distracție 
este, așa cum am văzut, cam 
speculată pe plan material, nu 
Ie trezește nici o reacție, nu li 
se pare o exagerare față de 
care să se simtă obligați să ia 
atitudine ? De ce oare ? Desigur, 
cel puțin în parte, pentru că 
mobilizatorii nu simt și nu gin- 
desc întotdeauna ca și cei mo
bilizați.

sfîrțit. Tinerii au părăsit clubul 
în tăcere. Nu păreau prea în- 
cîntați. Mai ciudat e însă că nici 
organizatorii nu dădeau semne

de satisfacție. Făcuseră totul ca 
să-i mulțumească pe șefi, dar în 
sinea lor își dădeau seama că le 
rămăseseră colegilor datori...Așa cumne-am obișnuit...

Inspectorii de dans
Am fost invitat la o seară a 

tineretului, desfășurată la clubul 
unei întreprinderi. Am rămas 
plăcut impresionat de la bun 
început. Ambianța era admirabi
lă, tinerii veniseră imbrăcați cu 
gust, fetele chiar cu eleganță, 
orchestra cînta excelent. Pro
gramul cultural se sfîrșise, și a- 
cum 
fără 
erau 
simt 
vreo 
cînd, pe neașteptate, orchestra 
a atacat „în forță1' uh tango. 
Pînă aici, nimic deosebit. Pere
chile au început să lunece, una 
cîte una, pe ring. Peste cîteva 
minute, firește, dansul s-a termi
nat. A urmat însă imediat altul. 
Tot tango. Si încă un tango. Si 
încă unul. Și tot așa, vreo 20 de 
minute în șir, s-au cîntat numai 
tangouri, care de care mai lan
guroase, care de care mai... ar- 
gentiniene. De la o vreme, nu 
mai dansa nimeni. Tinerii se pri
veau unii pe alții stânjeniți. 
N-am înțeles imediat ce s-a în
tâmplat, pînă cînd, cineva, din
tre gazde, mi-a lămurit misterul.

— Știți, mi-a spus el conspi
rativ, tocmai a venit secretarul

și 
și 
și

tan-

se dansa, fără ostentație si 
exhibiții gratuite. Oamenii 
bine dispuși, se vedea că se 
in largul lor. Se scursese 
jumătate de oră de antren,

comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Și dînsul a zis că e de 
acord să organizăm seri distrac
tive, dar să terminăm cu dan
surile moderne. Să dansăm 
go. Și ca să nu-l supărăm...

Din fericire pentru tinerii dor
nici de destindere, marele iubitor 
de tangouri trecuse pe la club, 
doar așa, ca să vadă ce se mai 
întâmplă, și după o vreme a 
plecat, (probabil îneîntat de ce 
văzuse), astfel incit voia bună și 
ritmurile tinereții au fost repuse 
in drepturi. N-a trecut însă nici 
o jumătate de oră și — ca un 
făcut — acordurile unui șeic rit
mat, care reinstaurase buna dis
poziție generală, s-au frînat 
brusc. Au început alte ritmwi. 
Cum și acest dans părea să se 
prelungească la infinit, tinerii 
n-au mai dansat. Insă, ciudat, cu 
toate că pe ring nu mai rămăse
seră combatanți, orchestra cînta 
în continuare.

Taina s-a lămurit și de astă 
dată repede: la seara distractivă 
poposise și inginerul șef, care-și 
avea și el preferința lui. După 
aceea a urmat clasica „Periniță" 
— care n-a mai izbutit însă să 
reînoade antrenul inițial, — și 
cu asta seara distractivă a luat

E o vară cu nopți ce se gră
besc și par împlîntate în zilele 
lungi.

Iar pînă la plecarea către unul 
din locurile consacrate ca gazdă 
confortabilă de vacanță sau con
cediu, rămînem în Bucureștiul 
cel de toate zilele pretinzîndu-i 
să ne umple cu ce-o ști el mai 
bine, fiecăruia după preferințe, 
orele libere, atîtea cîte pot fi, 
din lunile astea cu aromă fier
binte. Căutăm în el și soare 
umbră, și apă și bere, sport 
odihnă deopotrivă, muzică 
liniște, dans...

Am fost sîmbătă seara la dans. 
Am fost și duminică.

Da, am pornit-o ca la 16 ani 
sau la 18 ori 19 pe aleile liniș
tite și răcoroase imaginîndu-ne 
o seară-două că am fi fost obiș- 
nuiții serilor de dans de sîm
bătă, de 
Ateneul

Și ?
Nu se 

șase și ceva și muzica răzbatea 
îmbietor de dincolo de ferestre. 
Ca unul care vine des pe aici, 
recunoști după sunet și reperto
riu orchestra Ateneului.

— Bună orchestra ?
— Bună.
— Dar soliștii ?
— Și ei.
— Face 8 lei ?
— Știu eu ? Nu m-am gîndit. 

Dar dacă altfel nu se poate...
Am intrat deci alături de ti

nerii ce veneau cîte unul, cîte 
doi-trei, disciplinați și ținînd 
seama de regulamentul privind 
„ținuta". Intrau, priveau în li
niște, dansau. Crezusem că sala 
aceasta largă și înaltă e de fie
care dată plină și fremătătoare.

— Abia pe la nouă se adună, 
ne spune metodistul.

Muzica e bună, dar ceva pare

duminică și de joi la 
Tineretului.

înserase încă. Era vreo

că lipsește. Ce ? Se vede că vara 
i-a cam alungat pe tineri din 
sălile de dans. Iar a doua cau
ză : faptul că e sîmbătă. Ni se 
spune că întotdeauna duminica 
sînt mai mulți. Mîine vom veni 
și vom vedea. Se fac pauze lungi. 
Pe la nouă se adună cam o sută 
de tineri.

Și totuși, de ce simbăta sînt 
totdeauna mai puțini ? Unii sint 
obosiți, alții lucrează în schimbul 
doi, — 
vele. Și 
se știu, 
e mai... ______ ._ _____
doi soliști (căci între timp ur
case pe scenă cel de-al doilea — 
un tînăr cotat ca cel mai bun 
solist al orchestrei. Pentru că 
ne-a plăcut și le-a plăcut tutu
ror și pentru că nu-i trecusem in 
revistă pe toți, acceptăm cate
gorisirea).

Cert este însă că serii de dans 
de sîmbătă i se acordă de către 
organizatori mai puțină atenție.

Răminem deci pină la unspre
zece, timp în care 100 de tineri 
dansează, cîntă — cum spuneam 

— orchestra și cei doi soliști. 
Atît. La unsprezece fără un sfert 
muzica încetează, tinerii pără
sesc sala în grupuri dueîndu-se 
spre șosea, și ușile se Închid.

Duminică ? Am venit și du
minică împreună cu alți peste 
200 de tineri. Pe mulți dintre ei 
îi întîlnisem și în seara prece
dentă. Aceeași orchestră, iar so
liști de astă dată vreo 4—5. Deci 
față de sîmbătă au fost în plus 
vreo sută și ceva de tineri și 
2—3 soliști. Doar cu atît s-a îm
bogățit seara de dans de sîm
bătă.

Tinerii se mulțumesc cu asta 
pentru că așa s-au obișnuit.

cam astea ar fi moti- 
fiindcă acestea bine 
sîmbăta programul 

sărăcuț. Adică ? Doar

ELENA NESTOR 
DORU MOȚOC

Comitetul U.T.C. Alexandria, 
trebuie să inițieze acțiuni ener-' 
gice menite să implice promo
varea cu curaj a tinerelor fete. 
Se impune pentru aceasta însă, 
în primul rînd, o cunoaștere 
precisă a necesarului de forță 
de muncă de care e nevpie, a 
locurilor în care pot lucra cu 
precădere tinerele. Din păcate, 
aceste indispensabile „instru
mente de lucru" nu sînt stăpî- 
nite încă. Chiar la nivelul Co
mitetului orășenesc U.T.C. ani 
intilnit opinii de neîncredere 
față de... oportunitatea angajă
rii tinerelor in unele întreprin- I 
deri, cum ar fi I.C.H.T.-Islaz. 
Din discuția avută, de pildă, 
cu Emil Petrescu, secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.C., 
am desprins că colaborarea, (in 
scopul recrutării fetelor), eu 
Inspectoratul de învățămînt și, 
(in scopul angajării în produc
ție în posturile vacante) cu O- 
ficiul forțelor de muncă este 
inexistentă. Or, acestea sînt, se 
înțelege, direcții majore de a - 
acționa.

Consiliul județean al femeilor 
a inițiat o serie de acțiuni pen- I 
tru antrenarea in producție a I 
tinerelor, insă acestea vizează I 
doar două unități (Fabrica I 
„Rulmentul"" și Filatura), care I 
nu au fost date încă în folosin- I 
ță. Desigur, ele sint oportune, I 
dar față de situația existentă I 
se dovedesc insuficiente. Con- I 
siderăm că trebuie acționat I 
mai intens atît pentru a asi- I 
gura o largă bază de recruta- I 
re, cît și pentru ca — I 
o dată angajate — tinerele I 
să beneficieze din partea con- I 
ducerilor de unități de condiții I 
de muncă și protecție corespun- I 
zătoare. Lipsa acestora din I 
urmă de altfel determină, in I 
unele cazuri, pe tinere să pără- I 
sească locurile de muncă în I 
care au fost repartizate. ;

...La sediul noii Școli profe- I 
sionale, privim panoul ultimei I 
promoții de absolvenți : elec- I 
tricieni, electromecanici etc. I 
Nici o tînără nu figurează aici ! I

— Intr-adevăr ne declara di- I 
rectorul școlii, prof. Petre La- I 
zăr — numărul tinerelor care I 
absolvă cursurile școlii noastre I 
este nejustificat de redus. Nu I 
posedăm clase speciale pentru I 
tinere și acest lucru ar fi ne- I 
cesar. De asemenea, tinerele ab- I 
solvente — care dețin cunoștin- I 
țe teoretice și practice ce le I 
permit să lucreze in orice în- I 
treprindere de profil alături de I 
băieți — întîmpină mari dificul- I 
tăți la angajare din motivele I 
pe care le-ați amintit. Oficiul I 
forțelor de muncă ar trebui să I 
depună în asemenea cazuri mai I 
multe eforturi, și nu să se mul- I 
lumească a consemna refuzul I 
conducerilor de unități,

— Ni se pare, opina directo- I 
rul adjunct al școlii, Matei Mi- I 
lea, că promovarea largă a ti- I 
nerelor în producție ar putea I 
fi vitalizată și de o activitate I 
de orientare profesională cores- I 
punzătoare, desfășurată, sub di- I 
recta îndrumare a Comitetului I 
orășenesc U.T.C., de către co- I 
mitetele U.T.C. din școlile și li- I 
ceele de cultură generală. In a- I 
ceste condiții, desigur, că pa- I 
nourile absolvenților școlii noa- I 
stre ar cuprinde, în fiecare pro- I 
moție, și numeroase tinere.

In încheiere, o ultimă su- I 
gestie. Credem că planurile de I 
școlarizare, atît ale Școlii pro- I 
fesionale, cît și ale Liceului de I 
construcții civile și industriale I 
(proaspăt înființat), ar trebui I 
să precizeze de la bun început I 
numărul de locuri rezervate fe- I 
telor. De asemenea. Direcția ju- I 
dețeană de planificare, din ca- I 
drul Consiliului popular jude- I 
țean, ar trebui să oblige intre- I 
prinderile să contracteze, con- I 
form cerințelor și locurilor dis- I 
ponibile — se înțelege — și fete. I 
In aceste condiții, refuzul de a I 
primi tinere calificate de către I 
scoală ar fi eliminat de la sine. I

(Urmare din pag. I)

poi, la îndemînă tot ce ne tre
buie. fiecare poate deveni pro
priul lui controlor de calitate.

— întreprinderea noastră exe
cută aproape 2 000 de tipodi- 
mensiuni, producție de mare 
complexitate, ne spune ing. Ca
ro! Șoimu, șeful serviciului 
C.T.C. In aceste condiții, ori- 
cit de mare ar fi numărul con
trolorilor de calitate, ei nu pot 
verifica și nici garanta calita
tea ca cei care o produc efectivi 
Singura soluție eficientă, mo
dernă este introducerea pe scară 
cit mai largă a autocontrolului;

Dar trecerea de la simplu exe
cutant al unor operații la înțe
legerea și urmărirea funcționa
lității fiecărui reper nu este 
chiar atît de simplă. In primul 
rînd s-au înființat în mai toata 
compartimentele de producție 
ale uzinei cursuri prin care 
muncitorii și-au insușit noțiu
nile elementare de control, au 
învățat să lucreze cu dispoziti
vele și aparatele de măsură in
dispensabile verificării calității. 
Noul sistem de control s-a intro
dus, mai tatii în echipele ceia 
mai bune, formate din munci
tori cu experiență, cu temeinice 

> cunoștințe profesionale. Apoi 
s-a extins treptat In principalele 
sectoare de producție i la con
strucții metalice, 
portperii colector 
țerie. Pe parcurs______
dit că autoexigență mărită a 
producătorilor față de rezulta
tele muncii lor conduce la re
zultate foarte bune, „imposibil 
de obținut altfel, după cum se 
exprima Virgil Păun, secretarul 
U.T.C. de la secția demaror, 
nici dacă fiecare muncitor ar 
fi secondat în permanență de 
un om de la C.T.C.".

— Fiecare piesă, fiecare sub- 
ansamblu, ne spune tovarășul 
ing. Nicolae Cristache, șeful 
platformei de încercări electrice 
finale de la montaj I este supus 
unui control riguros încă din 
secții dar nouă nu ne mal ră- 
mîne decît să constatăm calita
tea. execuția ireproșabilă a mo
toarelor. Ip Jegă tură cu metoda 
această ,de control am observat 
un 'lucru foarte. interesant, i ce- 
rindu-le rhai mult, devenind 
răspunzători de calitatea de an
samblu a produsului mulți din
tre .muncitorii noștri și-au re
descoperit parcă pasiunea pen
tru meseria lor, au reușit să de-' 
pășească o anumită plafonare ]a 
nivelul execuției stricte, șproap« 
automate a unor operații, reac
ționează prompt, au mari satis
facții. cînd află că sîntem foarte 
mulțumiți de munca lor.

Exportate în 45 de țări, mași
nile electrice fabricate în între
prinderea bucureșteană sint a- 
preciate peste tot ca produse 
de înaltă calitate.

strungă rie, 
și matri- 
s-a dove-

De la C.T.C
la autocontrol

( Urmare din pag. I)

citori capabili să controleze ca
litatea producției pe care o exe
cută.

Cunoscînd în amănunt impor
tanța, rolul funcțional și estetic 
al fiecărui detaliu din execuția 
unui reper, ei au devenit mai 
atenți, nu mai acceptă să treacă 
spre montajul final decît piesele 
care pot să satisfacă pretențiile 
celor mai exigenti beneficiari. 
Și trebuie să spunem că peste 
90 la sută din producția între
prinderii este destinată expor
tului, că în jumătatea de an 
care a trecut de la introducerea 
autocontrolului nu s-a înregis
trat nici o reclamație sau nemul
țumire 
ceastă 
aproape în întregime rebuturile, 
a crescut preocuparea salariați- 
lor pentru perfecționarea teh
nologiilor de fabricație în ve
derea măririi în continuare a in
dicelui de calitate. Pe lingă a- 
cestea, 20 de muncitori de înaltă 
calificare angajați pină nu 
demult la C.T.C., acum lucrează 
efectiv, produc, nu doar constată 
calitatea ca mai înainte.

— Ca fost controlor de cali
tate, ne declară tîmplarul Vasile 
Stoica, secretarul U.T.C. pe 
schimbul A, de la secția mobilă 
stil, sint în măsură să spun că 
noul sistem de urmărire a cali
tății este mult mai bun, mai 
mobilizator decit cel clasic, prac
ticat pînă nu demult și la noi. 
Crește răspunderea personală a 
fiecăruia față de calitate, dispa
re indiferența cu care erau pri
vite defectele mici pe vremea 
cînd se știa, că există pe flux un 
om plătit să le oprească. De ce 
să faci doar o treabă de supra
veghetor al calității cînd poți 
deveni și autor al ei ? Să vă 
spun drept, ca muncitor produc
tiv am mult mai mari satisfac
ții. Și mai e ceva : lucrind în 
acord, nu in regie ca la C.T.C. 
și ciștigul e mai mare.

a beneficiarilor. în a- 
perioadă s-au eliminat

A'oi construcfii in cartierul Valea Roșie din Craiova
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Vizita președintelui Republicii Populare Congo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și co
mandant Marien N’Gouabi, pre
ședinte al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, șef al 
statului, au vizitat, miercuri. 
Uzinele „23 August". Fabrica de 
confecții „București" și cartie
rul Titan — obiective reprezen
tative pentru actuala dezvoltare 
economică și edilitară a Capi
talei.

■...Palatul Consiliului de Stat, 
ora 11.30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și comandant Marien 
N’Gouabi au încheiat o nouă 
rundă de rodnice convorbiri, 
consacrate întăririi promovării 
relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-congoleze. Cei doi 
șefi de stat coboară scările Pa
latului. iau loc în mașină, in- 
dreptindu-se spre mari cartiere 
de locuințe și întreprinderi din 
București. Această vizită în Ca
pitală se înscrie ca un moment 
semnificativ al călătoriei pe 
care o întreprinde în țara 
noastră înaltul oaspete. Ea a 
oferit conducătorului Republicii 
Populare Congo prilejul de a 
lua contact nemijlocit cu as
pecte ilustrative pentru dezvol
tarea noastră economică, pentru 
viața și munca creatoare a po
porului român, de a cunoaște 
direct experiența României în 
edificarea orînduirii socialiste, 
..din care — sublinia domnia sa, 
în toastul rostit la dineul de 
marți — putem și trebuie să 
extragem învățăminte utile".

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți în această vizită de to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, . secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei. 
Constantin Stăteșcu, secretarul 
Consiliului de Stat, de alte 
persoane oficiale române și con
goleze.

Străbătînd mari artere și 
bulevarde ale Capitalei, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi sînt întimpinati cu în
suflețire de mii și mii de bucu- 
resteni. care își exprimă cu 
căldură profunda lor dragoste și 
prețuire față de conducătorul iu
bit al partidului și statului nos
tru, sentimentele de stimă fată 
de înaltul oaspete, de prietenie 
și solidaritate militantă față de 
ponorul congolez.

Se parcurg magistralele celui 
mai modern cartier bucuresteari 
— Titan —. ale cărui clădiri, 
zvelte și elegante, ilustrează 
plastic succesele obținute de 
tara noastră in domeniul urba
nistic. edilitar.

In fața machetei acestui car
tier — unde trăiesc peste 200 000 
de bucureșteni — ârhitectul-șef 
al orașului. Tiberiu Ricci, pre
zintă date sugestive privind con
strucția de locuințe și de obiec
tive social-culturale, sistemati
zarea municipiului București. 
Din cele relatate, reiese că în 
Capitală au fost ridicate, în ul
timii ani, 220 000 de apartamen
te. 40 la sută din populația ora
șului locuind astăzi în case noi.

Președintele Marien N’Gouabi 
se interesează asupra metodelor 
de construcție și timpului de e- 
xecuție a diverselor clădiri, pre
cum și a sistemului de vînzare 
și închiriere a apartamentelor. 
Conducătorul partidului și sta
tului congolez felicită cu căldură 
pe constructori și arhitecți pen
tru realizările lor.

Sînt vizitate, apoi, unități ale 
complexului comercial situat la 
intersecția bulevardelor Leontin 
Sălăjan și Lucrețiu Pătrășcanu. 

în continuare, se merge la 
Uzinele „23 August", vecjie ci
tadelă de luptă revoluționară a 
clasei muncitoare din țara noas
tră. una dintre marile întreprin
deri ale României, a cărei pro
ducție este semnificativă, prin 
gradul înalt de tehnicitate pen
tru stadiul actual al industriei 
românești, oferind o sugestivă 
imagine a succeselor dobîndite 
de poporul român în opera de 
industrializare socialistă a țării.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Marien N’Gouabi sînt întîm- 
pinați la intrarea în uzină de 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, și 
de Alexandru Roșu, directorul 
general al întreprinderii. O corn- 
panie alcătuită din membri ai ’ 
gărzilor patriotice și detașamen
telor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, prezintă 
onorul.

Invitînd pe cei doi conducători 
de stat să viziteze întreprin
derea, gazdele informează asu
pra realizărilor obținute aici 
cle-a lungul anilor, care au tre
cut de la istoricul act al națio
nalizării, subliniind că ele se 
datoresc transpunerii în viață a 
politicii partidului de industria
lizare socialistă, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și a numeroaselor iniția
tive ale acestui harnic colectiv 
al uzinelor.

O serie de grafice și micro- 
expoziții de piese aflate în di
versele secții exprimă nivelul 
contribuției întreprinderii la 
dezvoltarea economiei patriei, la 
creșterea gradului de tehnicita
te a industriei românești.

Sînt vizitate secțiile aparataj, 
mecanică, motoare, liniile de. 
montaj ale locomotivelor Diesel 
hidraulice, in care se vădește 
deosebita preocupare a colecti
vului uzinei, caracteristică, de 
altfel. întregului nostru popor, 
de a îndeplini exemplar, înainte 
de termen, actualul plan cinci
nal.

Parcurgînd împreună cu înal
tul oaspete diferite sectoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu face 
recomandări privind îmbunătă
țirea fluxurilor tehnologice, 5n 
sensul ridicării gradului de 
mecanizare și automatizare a 
lucrărilor, precum și a folosirii 
sculelor electromecanice și 
pneumatice la acele opera
ții de finisare executate ma
nual piuă acum. Secretarul 
general al partidului indică, de 
asemenea, să se producă în serie 
unele agregate fabricate de 
Uzinele .,23 August" pentru ne

voile proprii, în vederea acope
ririi necesităților și a altor uni
tăți industriale din țară. In ace
lași context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat sarcina ca 
la Fabrica de mașini-unelte a 
uzinelor să se ia măsuri cores
punzătoare în vederea pregătirii 
și asigurării condițiilor necesare 
realizării unei producții supli
mentare în 1974, față de preve
derile de plan inițiale.

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Mariep N’Gouabi le sînt pre
zentate. în timpul vizitei, rezul
tatele obținute in aplicarea me
todei forjării la realizarea ar
borilor cotiți. Secretarul general 
al partidului cere specialiștilor 
să extindă forjarea și matrițarea 
pieselor grele. în vederea redu
cerii' consumului de metal.

Președintele Marien N’Gouabi 
se oprește adesea și urmărește 
fluxurile tehnologice, se intere
sează asupra parametrilor de 
funcționare a utilajelor cu care 
sînt înzestrate secțiile. Gazdele 
informează că mașinile unelte 
autohtone, ca de altfel și pro
dusele Uzinelor „23 August", 
sînt bine apreciate pe piețele 
externe, printre care și cele afri
cane.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinei fac oaspeților o 
călduroasă primire, simbolică 
pentru sentimentele de solidari
tate nutrite de clasa noastră 
muncitoare față de poporul con
golez. Ei își exprimă, totodată, 
bucuria de a avea din nou in 
mijlocul lor pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în secția de montaj, acolo 
unde prin contur definitiv dife
ritele tipuri de mașini, pre
ședintele Marien N’Gouabi este 
invitat să urce în cabina de co
mandă a unei locomotive L.D.H., 
gata de a pleca în prima ei 
cursă. înaltul oaspete dă o deo
sebită apreciere caracteristicilor 
tehnice ale locomotivei, se inte
resează de posibilitățile de ex
port ale uzinei în acest dome
niu. Gazdele informează că în
treprinderea dispune de capaci
tatea de a satisface cerințele 
țărilor africane. între care și 
Republica Populară Congo.

Luîndu-și rămas bun, pre
ședintele Marien N’Gouabi a a- 
dresat calde mulțumiri, colecti
vului întreprinderii pentru pri
mirea făcută șl a. notat apoi în 
Cartea de onoare a uzinelor: 
„Transmit, în numele tuturor 
muncitorilor congolezi, vii felici
tări și urez prosperitate și suc
cese depline pentru uzină".

I,a Fabrica de confecții și 
tricotaje București, ultimul o- 
biectiv. al vizitei, împreună ,cu 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Marien N’Gouabi au venit to
varășele Elena Ceaușescu și 
Celine N’Gouabi.

La sosire, oaspeții sînt întîm- 
pinați de Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, de membrii, 
conducerii întreprinderii și ai 
comitetului de direcție.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii fabricii trăiesc cu deose
bită bucurie reîntîlnirea cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, a- 
dresează călduroase urări_ de 
bun venit distinșilor soli ai po
porului congolez prieten.

La început, directorul general 
al Centralei industriei confecții
lor — București, Iosif Steinbach, 
evocă, în fața unei machete, mo
mentele mai importanțe din via
ța întreprinderii, drumul ascen
dent parcurs, în anii socialis
mului, pînă la moderna unitate 
de azi a industriei noastre ușoa
re, cu linii tehnologice semiau- 
tomatizate și automatizate, con
cepute de specialiștii întreprin
derii. Conducătorul centralei re
levă grija permanentă manifes
tată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu față de întreprindere, 
evidențiind însemnătatea deose
bită a vizitelor și indicațiilor.se
cretarului general al partidului 
pentru perfecționarea, sporirea: 
și diversificarea producției de 
bunuri. în raport cu cerințele 
populației, pentru continua îm
bunătățire a condițiilor de mun
că și trai ale colectivului. Este 
reafirmată hoțărîrea celor de 
aici de a realiza cincinalul în 
numai patru ani, arătîndu-se 
că în acest scop s-a alcătuit un 
cuprinzător program de perfec
ționare a tehnologiilor și a tehni
cii de producție, de folosire in
tensivă a capacităților și a spa
țiului industrial.

Se parcurg, apoi, cîteva sec
toare de bază ale întreprinderii, 
care ilustrează deopotrivă nive
lul tehnic înalt al fabricii, pre
cum și preocuparea de a răs
punde intr-o măsură tot mai 
mare cerințelor și exigențelor 
cumpărătorilor.

Mai multe muncitoare se apro
pie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Marien 

N’Gouabi și tovarășa Celine 
N’Gouabi. oferindu-le cu dra
goste florile cu care își împo
dobiseră în această zi sărbăto
rească locurile de muncă. Sint 
gesturi simple, în care regăsim 
căldura cu care colectivul fabri
cii i-a îhtîmpinat pe oaspeți.

în final, se vizitează expoziția 
fabricii, unde sint înmănunchia- 
te cele mai noi creații de con
fecții și tricotaje, după care se 
asistă la prezentarea unei co
lecții de modele — rod al cău
tărilor creatoare, al strădaniei 
colectivului de a aduce un plus 
de farmec ținutei noastre coti
diene.

...Vizita la Fabrica de con
fecții și tricotaje a luat sfîrșit. 
Domnește aceeași atmosferă în
suflețită, entuziastă. Tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășul Ma
rien N’Gouabi și tovarășa Celi
ne N’Gouabi răspund cu cordia
litate gesturilor pline de simpa
tie ale mulțimii.

Aici, ca și în cartierul Titan 
sau la Uzinele „23 August" am 
asistat la o vibrantă. manifesta
re de,atașament și dragoste față 
de. conducătorul partidului și 
statului nbstru, de stimă și so
lidaritate. - militantă față, de po
porul congolez. la o adevărată 
sărbătoare a prieteniei româno- 
congoleze.

★
Conducătorul partidului și sta

tului congolez, comandant Ma
rien N’Gouabi. a vizitat, 
miercuri după-amiază. Muzeul 
de Istorie al Republicii Socia
liste România, prestigios lăcaș 
de cultură, o adevărată carte 
de aur unde se deapănă firul 
istoriei patriei noastre, cu mo
mentele sale de restriște și 
jertfe, dar și cu împlinirile și 
realizările sale.

înaltul oaspete a fost însoțit 
în. această vizită de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P,C.R„ Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, general-loco’tenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major. Gheor
ghe Stoian, ambasadorul Româ
niei la Brazzaville.

Prof. dr. Florian Georgescu, 
directorul muzeului, urează un

Vizitele tovarășei 

Celine N'Gouabi
Palatul pionierilor din Capi

tală a primit miercuri dimineața 
vizita tovarășei Celine N’Gouabi, 
soția conducătorului partidului 
și statului congolez, însoțită de 
Josephine Bayonne Moutou, pre
ședinta Uniurjii revoluționare a 
femeilor congoleze, de persoane 
oficiale române și congoleze.

întâmpinate de tovarășul Vir- 
giliu. Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, adjunct al mi
nistrului educației și învățămin- 
tului, oaspetele sint primite cu 
iot ceremonialul pionieresc. O 
fetiță se face mesagerul pionie
rilor români și adresează un 
cuvint de bun venit, urări de 
fericire, prosperitate și pace co
piilor congolezi.

în sala de consiliu, tovarășul 
Virgîliu Radulian înfățișează a- 
poi activitatea organizației pio
nierilor. răspunderile care îi re- 
vih in opera de instruire și e- 
ducare a celor două milioane de 
membri ai săi,’ pentru a deveni 
cetățeni demni ai patriei lor, 
crescuți in spiritul înaltelor 
idealuri, umanitare de pace și 
prietenie. Au fost relevate, tot
odată, relațiile prietenești stabi
lite între organizațiile de pio
nieri din Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Congo.

Vizitatoarele sînt invitate mai 
întîi în expoziția expedițiilor 
pionierești - „Cutezătorii". Este 
înfățișat aici rodul cercetărilor 
folclorice, etnografice, geologice, 
biologice, istorice și de altă na
tură — întreprinse anul trecut 
de cele 900 echipaje pionierești 
—. reprezentînd piese și obiecte 
adunate cu grijă și pasiune, de’ 
pe tot cuprinsul țării, care vor 
îmbogăți colecțiile muzeelor 
școlare. Fantezie și talent dove
desc și autorii micii expoziții de 
ceramică și aranjamente flo
rale, organizată special în cins
tea oaspeților. .

în timp ce se parcurg aleile 
marelui parc al palatului, co
piii flutură stegulețe. aplaudă, 
micii milițieni indică oaspetelor 
calea spre teatrul lor de vară, 

călduros bun venit conducăto
rului partidului și statului con
golez, comandant Marien 
N’Gouabi, tovarășilor Charles 
N’Gouoto, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.M.. Anato
le Khondo, secretar general al 
Confederației Sindicale Congo
leze, Eugene Germain Mankou, 
ambasadorul Republicii Populare 
Congo la București, celorlalți 
oaspeți, însoțindu-i apoi în unele 
din cele 62 de săli unde sint 
prezentate peste 50 000 de piese 
de o neasemuită însemnătate 
științifică, vestigii prețioase ale 
trecutului patriei, mărturii vii 
ale civilizației și culturii stră
moșilor noștri.

Oaspeții vizitează, de aseme
nea, sala tezaurului, unde sint 
depozitate peste 5 000 de obiecte 
de o inestimabilă valoare, re
prezentînd momente princi
pale ale istoriei poporului ro
mân, ale culturii și artei sale.

Urmează un vast panoramic 
al celor mai semnificative mo
mente din lupta poporului ro
mân pentru apărarea ființei sale 
naționale, pentru libertate, uni
tate și independență. Istoria 
României contemporane, indiso
lubil legată de bătăliile clasei 
muncitoare, ale întregului popor, 
pentru eliberare socială și. na
țională. pentru înaltele idealuri 
ale socialismului, organizate și 
conduse de partidul comuniști
lor. este urmărită cu deosebit 
interes de înalții oaspeți a căror 
tară a cunoscut, la rîndul ei, un 
trecut similar de luptă pentru 
libertate, dreptate și progres.

Șeful statului congolez și-a 
exprimat, in încheierea vizitei, 
sentimentele sale de. respect și 
apreciere față de trecutul Româ
niei, față de gloriosul său pre
zent, față de perspectivele sale 
luminoase. Sintetizînd aceste 
sentimente, comandant Marien 
N’Gouabi a notat în Cartea de 
onoare a muzeului : „Vizitând 
acest muzeu pe parcursul unei 
ore, am străbătut, de fapt, se
cole ale istoriei României. Mu
zeul constituie o vastă avuție 
care merită să o revezi căci nu 
vei fi obosit vizitind-o de o sută 
și chiar de o mie de ori. Mulțu
mim responsabililor acestui me
ritoriu muzeu și-i felicităm pen
tru modul cum ne-au prezentat 
marile etape ale națiunii ro
mâne".

unde are loc un scurt specta
col.

După vizitarea Palatului pio
nierilor, tovarășa Celine N’Go
uabi și persoanele care o înso
țesc se îndreaptă spre Fabrica 
de confecții și tricotaje Bucu
rești. La sosire, în fața creșei 
fabricii, vizitatoarele sînt salu
tate de I. Steinbach, directorul 
general al centralei industriei 
confecțiilor. Rînd pe rînd se vi
zitează săli de joacă, dormitoare, 
în timp ce gazdele dau explica
ții despre modul de funcționare 
a creșei, despre condițiile deo
sebite de care se bucură copiii 
în. vreme ce mamele lor, care 
alcătuiesc marea majoritate a 
salariaților fabricii, își îndepli
nesc fără grijă îndatoririle pro
fesionale. Aceleași condiții sint 
create și celor 450 de copii, în
tre 3 și 6 ani. găzduiț.i în cămi
nul săptăminal al fabricii.

Vizita soției conducătorului 
partidului și statului congolez și 
a persoanelor oficiale care o în
soțesc se încheie în două din 
cartierele noi ale Capitalei — 
Drumul Taberei și Militari, unde 
oaspetele au astfel prilejul să 
cunoască cîteva din preocupările 
edililor orașului.

★
După-amiază, Josephine Ba

yonne Moutou, președinta Uni
unii revoluționare a femeilor 
congoleze, a făcut o vizită la 
Consiliul Național al Femeilor. 
Președinta acestui consiliu, Su- 
zana Gâdea, a prezentat o ex
punere privind situația actuală 
a femeii în societatea noastră 
socialistă, rolul ei crescînd în 
diferite domenii, sarcinile 
C.N.F. în lumina hotărîrilor re
centei Plenare a C.C. al P.C.R. 
La rîndul său, reprezentanta fe
meilor congoleze a înfățișat pro
gramul și obiectivele principale 
ale Uniunii revoluționare a fe
meilor congoleze, a exprimat 
dorința intensificării relațiilor 
între organizațiile de femei din 
cele două țări.

Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’Gouabi, și 
soția sa, Celine N’Gouabi. au 
oferit, miercuri, un dineu oficial 
la Casa Centrală a Armatei, in 
onoarea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat

Toastul tovarășului Toastul tovarășuluiJ

Mult stimate tovarășe Pre
ședinte,

Stimată Doamnă,
Tovarăși și prieteni.
Primirea călduroasă și prie

tenească pe care ne-a făcut-o 
poporul român, atenția delica
tă cu care Dumneavoastră 
personal, tovarășe Președinte, 
soția Dumneavoastră și colabo
ratorii Dumneavoastră ne-au în
conjurat, toate acestea ar fi ne
cesitat să rămînem mai mult 
timp în Republica Socialistă 
România.

Și totuși noi ne găsim deja 
in ajunul plecării din țara 
Dumneavoastră atit de primitoa
re. Credeți-mă, dragi tovarăși, 
că noi sîntem primii care regre
tăm că această plăcută ședere 
a durat atit de puțin.

Totuși, două lucruri ne conso
lează :

— în primul rînd Dumnea
voastră ați știut într-un mod 
deosebit de fericit să înțelegeți 
că numeroase alte îndatoriri ne 
așteaptă în altă parte și de a- 
ceea vă sintem deosebit de re
cunoscători.

— In al doilea rind convorbi
rile pe care le-am avut s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
deschisă și sinceră, rar intilni- 
tă la nivelul statelor.

Partea română ca și partea 
congoleză se pot felicita in mod 
sincer de drumul parcurs.

Ieri, declaram aici că am 
venit pentru a ne informa în
tr-un mod cit mai amplu asupra 
experienței Dumneavoastră.

Permiteți-ne să spunem astăzi, 
tovarășe Președinte, că poporul 
congolez apreciază în modul cel 
mai înalt numeroasele succese 
dobîndite de vajnicul popor 
român în opera de construire a 
socialismului, sub conducerea 
clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român.

Aceste succese obținute în do
meniul pregătirii de cadre, 
transformării structurilor agri
cole. industrializării și progresu
lui tehnic, precum și in dome
niile social, artistic și cultural, 
in afirmarea politicii Dum
neavoastră, bazată pe indepen
dență în prietenie sînt conside
rate de poporul și partidul nos
tru ca fiind propriile lor succese.

Fiți convinși, dragi tovarăși 
și prieteni români, că nu este 
vorba de simple formule de po
litețe. ci de cuvinte foarte sin
cere pornite din adincul inimii 
noastre.

Tovarășe Președinte,
Perfecta identitate de vederi 

ce s-a degajat în convorbirile 
noastre asupra marilor proble
me internaționale ne scutește de 
a face comentarii de prisos.

Sintem fericiți să constatăm 
că modul de abordare în vederea 
combaterii subdezvoltării este 
același.

Ca și Dumneavoastră, noi 
considerăm că țările industriali
zate trebuie să facă mai mult in 
cadrul asistenței pe care o acor
dă țărilor mai puțin bogate. 
Ca și Dumneavoastră, sintem 
întrutotul de acord să recunoaș
tem că revine în primul rînd ță
rilor în curs de dezvoltare 
aflarea celor mai adecvate so
luții pentru problemele cu care 
sînt confruntate.

Ni se pare, totuși, oportun să 
declarăm că pacea pe care cu 
toții o dorim nu va putea fi 
efectiv realizată decît în măsura 
in care imensa prăpastie ce se
pară țările în curs de dezvoltare 
de cele industrializate va dispa
re treptat. Or, practicile eco

întilniri româno-congoleze
Miercuri după-amiază, tovară

șul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, s-a întîl- 
nit la sediul Comitetului Central 
cu tovarășii Charles N’Gouoto, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, însărci
nat cu Departamentul organiza
toric, Jean Pierre Mboumbou. 
secretar general al Președinției și 
Rigobert Edzata, atașat de cabi
net la Ministerul Afacerilor Ex
terne, care însoțesc pe coman
dantul Marien N.’Gouabi, preșe
dintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, în vizita

Dineu oficial în onoarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, tovarășii 
Gheorghe Pană. Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Janos Faze- 
kas, Ștefan Voitec. Ion Ioniță, 
Ion Pățan, Constantin Stăteșcu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a- 

nomice și comerciale din timpu
rile noastre tind mai de grabă 
să accentueze decalajul existent. 
Este timpul ca toți oamenii de 
bună credință și cu adevărat 
iubitori de pace să tragă semna
lul de alarmă pentru a se pune 
capăt unei situații care nu în
cetează să amenințe pacea 
lumii.

Totuși, noi constatăm cu bucu
rie progresele importante ce au 
fost realizate în căutarea acestei 
păci, în special prin semnarea 
acordurilor de la Paris asupra 
Vietnamului.

Din nefericire, abia a început 
să se stingă flăcările conflictu
lui din Vietnam că un alt con
flict tot așa de periculos capătă 
în Cambodgia proporții îngrijo
rătoare.

Noi vrem încă o dată să asi
gurăm eroicul popor khmer de 
sprijinul nostru total și necon
diționat.

In Orientul Apropiat. pacea 
continuă să fie amenințată deși 
ar fi suficient să se aplice in 
mod integral rezoluția Națiu
nilor Unite din noiembrie 
1967, care cere retragerea 
forțelor israeliene de pe 
toate teritoriile arabe ocupate 
și recunoașterea drepturilor le
gitime și imprescriptibile ale 
poporului palestinian.

Noi nu putem concepe și nici 
chiar imagina o pace adevărată 
atit timp cit unele teritorii diu 
Africa, ca Angola, Mozambîe, 
Guineea-Bissau. continuă să se 
afle sub jugul crud al colonia
liștilor, iar minorități care se 
bazează pe politica de apartheid 
și discriminare rasială vor con
tinua să asuprească majorități 
africane în sudul continentului 
in Africa de Sud, Namibia și 
Zimbabwe.

Tovarășe Președinte,
In această împrejurare solem

nă ținem să mulțumim poporu
lui. Partidului Comunist. Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România și Dumnea
voastră personal pentru spriji
nul important și dezinteresat pe 
care-1 acordați și continuați, 
fără îndoială, să-1 acordați cau
zei drepte a mișcărilor de elibe
rare din Africa.

De asemenea, ținem să vă 
mulțumim și să vă felicităm, o 
dată mai mult, pentru contribu
ția extrem de pozitivă pe care de
legația Dumneavoastră a adus-o 
la recenta Conferință de la 
Helsinki asupra păcii și securi
tății europene. Noi sîntem pe 
deplin convinși că aceasta este 
un jalon pe calea păcii univer
sale.

Mult stimate tovarășe Pre
ședinte,

Stimată Doamnă,
Tovarăși și prieteni, 
înainte de a părăsi, peste 

puțină vreme, această țară care 
ne este atit de dragă și pe care 
sperăm s-o revedem pentru o 
perioadă mai mare, ținem să vă 
mulțumim, încă o dată, pentru 
primirea atit de călduroasă și 
spontană care ne-a fost rezer
vată.

Vă rog să ridicați paharul 
Dumneavoastră

— In sănătatea mult stimatu
lui tovarăș Președinte Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, to
varășa Elena Ceaușescu.

— Pentru profunda și sincera 
prietenie dintre poporul român 
și poporul congolez.

— Pentru dezvoltarea cooperă
rii dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Congo.

— Pentru solidaritatea mili
tantă a Partidului Comunist 
Român și a Partidului Congolez 
al Muncii.

— Pentru pacea universală 
(Aplauze).

oficială de partid și de stat pe 
care acesta o efectuează in Re
publica Socialistă România.

întrevederea, care a prilejuit 
un schimb reciproc de informații 
cu privire Ia activitatea și preo
cupările actuale ale celor două 
partide, s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
La Ministerul Comerțului Ex

terior au avut loc miercuri după- 
amiază . convorbiri economice 
româno-congoleze. Din partea 
română au participat Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Constantin Stanciu 
și Gheorghe Lazăr, adjuncți ai 
ministrului. Din partea congo
leză au luat parte Justin Le

facerilor externe, împreună cu 
soțiile, membri ai guvernului, 
conducători de instituții centra
le și organizații obștești, amba
sadorul țării noastre la Brazza
ville. reprezentanți ai vieții eco
nomice, științifice și culturale.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Charles N’Gouoto, 
Charles David Ganao. Justin 
Lekounzou, Anatole Khondo. Jo
sephine Bayonne Moutou, Jacob

Dragă tovarășe președinte, 
Stimată doamnă,
Dragi tovarăși și prieteni,
In cele două zile de cind vă 

aflați in România ați putut 
constata căldura și sentimente
le prietenești cu care poporul 
român, oamenii muncii din în
treprinderile pe care le-ați vizi
tat astăzi v-au intimpinat. Toate 
acestea sînt expresia sentimen
telor de solidaritate cu poporul 
congolez care luptă pentru dez
voltarea sa economică și socia
lă independentă ; ele sint ex
presia sentimentelor de solida
ritate internaționalistă pe caro 
poporul român le nutrește atit 
față de poporul dumneavoastră, 
cit și față de toate popoarele 
care luptă împotriva imperialis
mului, pentru independența și 
dreptate socială.

Regretăm că șederea dumnea
voastră, a soției și a colabora
torilor dumneavoastră este scur
tă. Am încercat, totuși, să vă fa
cem cunoscute uncie din reali
zările poporului nostru pe calea 
construcției societății socialiste. 
Intr-adevăr, in anii care au tre
cut de la instaurarea puterii 
oamenilor muncii în România, 
poporul român a obținut suc
cese remarcabile in construirea 
unei orînduiri noi sociale, de- 
monstrînd, prin realizările sale, 
că un popor liber poate să con
struiască mai bine, mai repede 
decit atunci cind este asuprit, 
că poate să-și făurească, prin 
propriile sale forțe, un viitor fe
ricii.

V-ați referit în cuvintul dum
neavoastră, stimate tovarășe 
președinte, la preocuparea Par
tidului Comunist Român de 
educare și formare a cadrelor 
necesare conducerii sectoarelor 
eeonomico-sociale. Fără îndo
ială că edificarea unei orînduiri 
noi — orinduirea socialistă — 
cere, in primul rind, formarea 
de cadre pregătite în toate do
meniile de activitate : cere, în 
același timp, existența unui 
partid puternic, unit, care să 
unească eforturile întregului po
por și să-l călăuzească în fău
rirea orinduirii fără clase.

Aș dori să exprim satisfacția 
mea, a conducerii noastre de 
partid și de stat pentru relații
le de prietenie și colaborare ca
re se dezvoltă multilateral intre 
țările și partidele noastre.

In cursul convorbirilor din a- 
ceste două zile am ajuns la con
cluzia că există posibilități mul
tiple de a extinde colaborarea 
noastră economică, tehnică, ști
ințifică, in domeniul formării 
cadrelor, al culturii și altele. 
Puteți fi siguri, dragi tovarăși 
congolezi, că noi vom face to
tul pentru a realiza în cele mai 
bune condițiuni cele convenite, 
pentru a extinde larg colabora
rea noastră, aceasta corespun
zând intereselor poporului ro
mân și poporului congolez, cau
zei luptei împotriva imperialis
mului, pentru libertate șî inde
pendență națională, pentru drep
tate socială.

Așa cum am menționat și in 
cuvintul meu de aseară. Româ
nia înțelege bine lupta poporu
lui congolez, a tuturor popoare
lor care au scuturat jugul colo
nial, dorința lor de a trăi libere, 
deoarece însuși poporul român 
a suferit timp de secole asu
prirea străină. El prețuiește și 
face totul pentru a-și asigura 
independența și suveranitatea, 
este solidar și sprijină în mod 
activ lupta tuturor popoarelor 
pentru independență și suvera
nitate.

în cadrul convorbirilor din a- 
ceste zile am făcut. tovarășe 
președinte, un schimb de păreri 
asupra problemelor internațio
nale. Intr-adevăr, putem să ne 

kounzou, ministrul industriei 
minelor și Jacob Okandza. con
silier economic la președinție.

într-o atmosferă prietenească 
au fost abordate probleme pri
vind relațiile economice și pers
pectivele de dezvoltare a aces
tora între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Congo.

★
în aceeași zi, ministrul afa

cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma
covescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Congo. Charles David Ganao, au 
avut o întrevedre, în- cadrul că
reia au fost abordate probleme 
de interes comun ale raporturi
lor dintre cele două țări și ale 
vieții internaționale.

Okandza, Eugene Germain Man
kou, precum și celelalte oficia
lități congoleze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Congo.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă. prietenească, tovarășii Ma
rien N’Gouabi și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

felicităm că, în ce privește pro
blemele fundamentale ale dez
voltării contemporane, între par
tidele și țările noastre există 
același mod de a le a- 
borda, același mod de a pri
vi lupta și acțiunile pe care 
trebuie să le desfășurăm pentru 
a contribui la soluționarea mari
lor probleme ce preocupă în
treaga omenire.

In lume au loc mari schim
bări. Popoarele își afirmă cu 
tot mai multă hotărire voința 
lor de a contribui la schimbarea 
cursului evenimentelor in direc
ția destinderii, colaborării și 
păcii. Putem spune că acest curs 
nou în viața internațională este 
rezultatul luptei și voinței po
poarelor de a trăi libere, inde
pendente, de a pune capăt vechii 
politici de forță și dictat. Afir
marea noilor principii in viața 
internațională nu va putea fi a- 
sigurată decit prin unirea tutu
ror forțelor și popoarelor dor
nice de pace și colaborare, decit 
cu participarea activă a tuturor 
națiunilor lumii. Fiecare popor, 
fiecare stat, indiferent de mări
mea lui, trebuie să participe 
activ la asigurarea triumfului 
noilor principii — de egalitate, 
respect și colaborare între toate 
națiunile lumii.

Fără îndoială că semnarea a- 
cordului de la Paris cu privire 
la V’ietnam constituie un succes 
al tuturor forțelor dornice de 
pace. Dar, e necesar să avem în 
vedere că trebuie depuse efor
turi pentru realizarea unei păci 
trainice, că trebuie să se pună 
capăt și intervenției în Cam
bodgia, astfel ca toate popoarele 
din Indochina să fie lăsate să-și 
rezolve problemele lor corespun
zător voinței proprii, fără nici 
un amestec din afară. Este, de 
asemenea, necesar să se depună 
eforturi pentru rezolvarea situa
ției din Orientul Apropiat. in 
spiritul Rezoluției Consiliului de 
Securitate. Să nu pierdem din 
vedere faptul că popoarele tre
buie să fie permanent atente 
să-și facă cunoscut punctul lor 
de vedere, să acționeze pentru 
a se pune capăt tuturor conflic
telor, tuturor încercărilor de a- 
mestec in treburile altor po
poare.

Fără îndoială că adincirea de
calajului intre țările avansate și 
cele în curs de dezvoltare con
stituie una din problemele cele 
mai importante ale vieții con
temporane. De aceea. România 
consideră că găsirea celor 
mai potrivite căi pentru 
asigurarea dezvoltării într-un 
ritm mai rapid a țărilor sub
dezvoltate, crearea în aceste 
state a unor economii puterni
ce, independente, in scopul ri
dicării bunăstării materiale și 
spirituale a popoarelor respecti
ve constituie un factor esențial 
pentru o pace durabilă, pentru 
o colaborare trainică în lume.

Considerăm că este necesar să 
crească rolul Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organis
me internaționale, care oferă 
posibilitatea tuturor popoarelor 
de a contribui în mod organizat 
la soluționarea diferitelor pro
bleme ale vieții internaționale.

încă o dată, stimate tovarășe 
președinte, stimată doamna, 
dragi tovarăși și prieteni, as 
dori să exprim bucuria noastră 
de a vă avea ca oaspeți dragi ai 
Republicii Socialiste România. 
Sintem bucuroși că în cuvintul 
dumneavoastră ați promis că 
veți reveni in curind, pentru o 
perioadă mai lungă, pentru a vă 
putea oferi posibilitatea de a 
cunoaște mai mult din preocu
pările poporului român pentru 
dezvoltarea sa economico-socia- 
lă. Deci, considerăm că miine ne 
vom despărți pentru o perioadă 
scurtă, pentru a ne revedea din 
nou in România.

V-aș ruga ca Ia reîntoarcere 
să transmiteți membrilor parti
dului dumneavoastră. Partidul 
Congolez al Muncii, salutul fră
țesc al comuniștilor români. De 
asemenea, aș ruga să transmi
teți poporului frate congolez, o 
dată cu salutul nostru, urări de 
iot mai mari succese în dezvol
tarea economică și socială, în 
asigurarea independenței și su
veranității naționale, in făurirea 
unei vieți libere.

Rog pe tovarășii prezenți aici 
să toastăm in sănătatea to
varășului președinte Marien 
N’Gouabi și a soției sale, tova
rășa Celine N’Gouabi.

— Pentru dezvoltarea conti
nuă a prieteniei și colaborării 
dintre poporul român și po
porul congolez.

— Pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Congolez al Muncii.

— Pentru fericirea și prosperi
tatea poporului congolez.

— Pentru pace și cooperare 
între toate popoarele lumii ! 
(Aplauze).
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foarte răspîndit, care 
rarele filme de autentică 
să fie insuficient apre- 
ințelese și de aici dimi- 

interesului pentru ele.

Pare paradoxal, dar prepon
derenta orientare a repertoriu
lui cinematografelor din ultima 
vreme spre filme al căror con
ținut a încetat să mai fie o a- 
cută dezbatere de idei majore, 
angajante. a determinat un gust 
aparte, 
face ca 
valoare 
ciate și 
nuarea
Filmul devine un simplu diver
tisment. iar opțiunea pentru el 
tinde să se realizeze în funcție 
de o asemenea judecată. Cele 
trei opinii de mai jos. înregis
trate la Timișoara, sint edifica
toare.

DIOGENE BIHOI, profesor. 
„Vorbesc despre filmul oferit ti- 
nărului spectator timișorean din 
perspectiva pedagogului și a u- 
nuia care se străduiește să înțe
leagă arta cinematografică rea- 
lizind-o și in cadrul cineclubului. 
Astfel, nu înțeleg de ce acum, 
cind prin toate mijloacele sîntem 
angajați într-o intensă muncă de 
educație comunistă, eforturile 
noastre sînt foarte slab susținute 
de filmele ce rulează pe ecra
nele sălilor de cinematograf. Ca 
să fiu mai exact, numai de la 
începutul acestui an, personal 
am reținut doar citeva demne 
realizări. Citind „Satul uitat", 
„Nunta de piatră", „Ucideți oaia 
neagră" voi ajunge la un alt 
mare neajuns, cu profunde sem
nificații atunci cînd e să definim 
gustul public, luat de către per
sonalul ocupat cu difuzarea fil
mului drept criteriu de bază în 
stabilirea repertoriului. La noi la 
Timișoara cea mai bună sală 
este cea de Ia „Modern", prin 
tradiție socotită prima gazdă a 
filmelor valoroase. Or, cele ci
tate au rulat în săli mai puțin 
solicitate, în timp ce „Modern" 
a devenit un cinematograf, prin 
excelență al westernurilor (foar
te puține valoroase), al filmelor 
cu peisaje ispititoare în care mi
șună mafioți și polițiști cinstiți, 
unde se trage cu pistolul și se 
flutură tot felul de rețete du
bioase prin care se poate deveni 
milionar. Am apoi impresia că

•ts-Sc&cC

iz::
..... - •

'.Z-a
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Join primi
cu entuziasm 

pe președintele 
Nicolai; Ceausescu7'
La invitația Consiliului Națio

nal al Frontului Unității Socia
liste, reprezentanții grupării po
litice „Noua Forță" din Vene
zuela au fost, timp de citeva 
zile, oaspeții țării noastre.

In încheierea vizitei, membrii 
delegației și-au impărtășit im
presiile redactorului Agerpres, 
Stelian Floricel. Subliniind că 
acest contact nemijlocit cu reali
tățile contemporane din țara 
noastră i-au oferit prilejul de a 
vedea la fața locului modui in 
care poporul român muncește 
cu intensitate pentru continua 
dezvoltare a orinduirii socialiste, 
Adelso Gonzalles Urdaneta, se
cretar general al Mișcării Elec
torale a Poporului (M.A.P.), a 
spus : Vizita pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu o va 
tace in Venezuela este un pri
lej minunat pentru promovarea 
relațiilor existente intre țara 
mea și România. Reprezentanții 
grupării „Noua Forță" — parla
mentarii și conducătorii Mișcă
rii Electorale a Poporului, Parti
dului Comunist, Partidului Uni
unea Populară de Stingă. Parti
dului Social-Democrat. împreună 
cu alți oameni politici care au 
aderat la formațiunea noastră 
— vor primi cu deosebit en
tuziasm pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, din primul moment 
in care va păși pe pămîntul ve- 
nezuelean. Va fi o sărbătoare 
pentru tot poporul din țara 
noastră.

Am venit în România — a de
clarat la rîndul său Eduardo 
Gallegos Mancera. membru al 
Biroului, secretar al C.C. al P.C. 
din Venezuela. — pentru a sta
bili contacte cu Frontul Unită
ții Socialiste, pentru a face un 
schimb de impresii cu membri 
ai conducerii Partidului Comu
nist Român, ai diverselor or
ganizații care alcătuiesc Fron
tul Unității Socialiste, un schimb 
frățesc, sincer, avînd scopul de 
• realiza în viitor o cooperare 
mai intensă intre popoarele 
noastre. 

față de filmul românesc se ma
nifestă un evident sentiment de 
jenă. De pildă „Ceața", după o 
săptămină a pierit, „Nunta de 
piatră", deja citat, într-un cli
mat ca cel relatat mai sus a 
rulat cu sălile aproape goale. 
Nu există o preocupare de a le 
oferi din punct de vedere orga
nizatoric o șansă egală. In goana

în continuarea anchetei 
noastre au cuvîntul 

spectatorii
după realizarea planului finan
ciar s-a ajuns la pervertirea 
gustului public, la diminuarea 
pînă la eliminare a rolului fun
damental cu care este investită 
arta cinematografică. Copleșită 
cu o asemenea treabă. Direcția 
difuzării filmelor ignoră că aido
ma serilor de cultură cinemato
grafică de la Casa de cultură a 
studenților, pot fi inițiate, prin 
colaborarea cu organizațiile 
U.T.C., direcțiile școlilor, seri 
identice și la cluburile întreprin
derilor. la scoli".

GUIA FUND ZOLTAN. absol
vent al Liceului industrial con
strucții civile : „Interesul difu
zării tinde să substituie arta 
care implicit presupune dezba
teri de idei generoase în favoa
rea realizării unor beneficii ma
teriale. S-a banalizat de cînd se 
spune, dar acesta este adevărul ; 
continuă să lipsească filmele 
pentru tineri și despre tineri. Nu 
pot spune că nu merg la film 

. să mă destind și, din acest mo
tiv, multe filme western mă sa
tisfac, dar prea de multe ori a- 
jung să văd marginea ecranului, 
lucru care pentru mine înseam
nă că filmul este foarte puțin 
interesant. Cultura cinemato
grafică avansează la categoria 
elevi spre o pervertire a gustu-
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Considerații asupra folosirii 
tezaurului artistic național

Cercetarea istorică a dobin- 
dit, îndeosebi după Congresul 
a! IX-lea al P.C.R. — care a 
pus în fața istoricilor responsa
bila și nobila sarcină de a scrie 
istoria de pe pozițiile celui mai 
autentic adevăr istoric, ale ma
terialismului istoric și dialectic
— o arie și o intensitate fără 
precedent, situind știința istorică 
românească la un loc de frun
te in ierarhia științelor socia
le și impunînd-o. totodată, a- 
tenției și considerației publice.

Apariția (parțială) a Tratatu
lui de istoria României și a ce
lor două Compendii — lucrări 
de înaltă ținută științifică și di
dactică. semnate de cele mai 
reprezentative nume ale Istorio
grafiei noastre actuale — ex
primă. din acest punct de ve
dere. și o angajare exemplară 
pe acest drum.

Studiile sintetice și monogra
fice apărute concomitent — tra- 
tînd evenimentele și momen
tele de răscruce ale Istoriei 
țării noastre (formarea limbii și 
a poporului român. Mihat Vi
teazul. Tudor Vladimirescu. a- 
nul 1848. Unirea, crearea P.C.R.,
— ilustrează, fără echivoc, utili
tatea eforturilor, bine dozate 
concepțional, depuse în acest 
sens.

Paralel, știința șl practica ar
hivistică și-au lărgit conținu
tul și sferele de investigație, 
străduindu-se să tină pasul cu 
cerințele cercetărtf istorice, ou- 
nlnd Ia dispoziția acesteia o 
bază documentară cît mai com
plexă și mai diversă.

Pentru a contribui la crearea 
condițiilor de satisfacere a a- 
cestor cerințe, tot mal crescân

lui pentru filmul autentic. Un 
exemplu foarte interesant ii 
constituie cazul filmului „Pute
rea și adevărul". L-am vizionat 
în colectiv. Aprecierea a fost 
dominată de uimire. Colegii au 
fost surprinși, insuficient pregă
tiți pentru înțelegerea acestui 
film de excepție. De la înce
putul anului, deși pot spune că 

de nenumărate ori am fost la 
cinematograf, de foarte puține 
filme imi amintesc. In goană 
după săli pline, conducerile ci
nematografelor ignorează că ar 
mai putea face și altceva pen
tru a-și asigura spectatorii. Mă 
gindesc la înființarea cenaclu
rilor pe teme de cultură cinema
tografică, la colaborarea auten
tică — nu numai pentru difuza
rea biletelor — dintre ele și 
școli, organizații U.T.C.".

POPOVICI IOAN, strungar 
„Electromotor" : „Merg la film 
să mă recreez și de aceea orice
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Istorie bucureșteană •)
Cartea lui N. Vătămanu 

este o mică antologie de 
istorioare bucureștene, o 
„istorie măruntă" a orașu
lui dîmbovițean, căreia au
torul îi dă, printre altele, 
următoarea explicație în
tr-un scurt cuvint intro
ductiv : „Faptul că istoria 
aceasta se ocupă de oa
meni obișnuiți și de întîm- 
plări mărunte, lipsite de 
solemnitate, să nu ne înșe
le. Oamenii obișnuiți, cu 
faptele lor „mărunte", fă
uresc civilizațiile și împing 
înainte istoria..." Argumen- 
tîndu-și cartea (și vom ve
dea de ce) N. Vătămanu îl 
citează pe Nicolae Iorga 
care ar fi scris : „Istoria 
cea măruntă e adesea cea 
mai adevărată și, în orice 
caz, cea fundamentală". Un 
autor excesiv de prudent, 
prea mult interesat dinain
te de ce vor spune istoricii 
despre cartea sa ? Nicide
cum. N. Vătămanu, remar
cabil cercetător istoric, știe 
că trebuie înfrîntă o veche 
prejudecată a confraților 
săi în ceea ce privește re
ceptarea istoriei de către 
marele public. Se bănuieș
te că acesta din urmă nu 
ar putea fi interesat de o 
carte de istorie decît în 
perimetrul școlii sau al 
„romanțării" (filme colora
te, romane de mina a tre
ia, anecdote etc.). Cu totul 
greșit (și aceasta se dato- 
rește mai ales unor isto
rici improvizați) prezenta
rea unor „istorii" în colec
țiile de popularizare este, 
pentru unii cercetători, un

de, organizarea Fondului arhi- 
vistic național a căpătat și ea 
forme adecvate, specifice, în 
măsură să servească metodic și 
la timp, cercetarea istorică.

Folosirea exhaustivă și opor
tună a tezaurului arhivistic na
țional a avut și are de suferit, 
însă, de pe urma unor factori 
de natură să permanentizeze si
tuații nedorite sub raportul ur
mărilor. Bunăoară. în arhivele 
fostelor instituții .și întreprin
deri. aflate în depozitele unor 
ministere, instituții locale, uzi
ne și complexe industriale, se 
găsesc materiale documentare 
deosebit de valoroase pentru 
cercetarea istorică dar care, din 
cauza neprelucrării lor, nu pot 
fi preluate de Arhivele Statu
lui și introduse, metodic. în 
circuitul cercetării științifice.

In arhiva fostei Case Auto
nome a Monopolurilor, de pil
dă. deținută pînă recent de că
tre fostul Minister al Industriei 
Alimentare, se află numeroase 
documente (memorii, procese- 
verbale. rapoarte și diversă co
respondentă) care reflectă as
pecte ale mișcării muncitorești 
in general și ale mișcării șin- 
dieale în special din perioada 
1882—1944.

Aceste documente însumea
ză probleme ale organizării 
luptei și ideilor programatice ale 
clasei muncitoare, mărturii care 
în loc să facă obiectul cercetă
rii istorice continuă să zacă în 
anonimat, supuse unor condiții 
de păstrare și conservare ne
corespunzătoare.

Acest fenomen acoperă, din 
nefericire, o arie mai largă a 
tezaurului arhivistic național. 

film in care sacrificiul omului 
este pus să slujească binele, bo
gat în peisaje din natură sau 
film de aventuri mă pasionează 
Regret că in ultima vreme pe 
ecranele cinematografelor 
Timișoara rulează tot mai 
filme de dragoste. Insă 
multe filme de aventuri, 
ales acelea a căror acțiune se 
desfășoară in marile orașe capi
taliste influențează negativ pe 
tinerii încă insuficient maturi
zați. Dovada sint numeroasele 
discuții pe care unii ucenici din 
uzina noastră sau chiar munci
tori foarte tineri le poartă in 
jurul unor intimplări din filme, 
a unor personaje descurcărețe 
care știu să tragă pe sfoară po
lițiștii. Și mie îmi plac aseme
nea filme, cred însă că dacă 
sint văzute la grămadă așa cum, 
de fapt, se întimplă, grăuntele 
de idee moralizatoare se sufocă 
sub apăsarea imaginilor bogate în 
localuri luxoase și trucaje spec
taculoase."

Opinii consemnate de
ION DANCEA

din 
rar 

prea 
mai

trece 
Bucureș- 

de 
prea 
său, 
prin

act descalificator. Or, toc
mai că nu este așa încear
că și reușește să convingă 
N. Vătămanu. Istoria sa 
bucureșteană este o ferme
cătoare suită de schițe des
prinse din imaginea cețoa
să a unui oraș care 
drept cunoscut, 
teartul, oricît ar părea 
paradoxal, nu știe 
multe despre orașul 
fenomen explicabil 
nenumăratele schimbări e- 
dilitare întîmplate într-un 
timp relativ scurt. De e- 
xemplu, liniile burgului

de IULIAN NEACȘU

brașovean există și astăzi 
altfel, decît să zicem, li
niile de var care marchea
ză Turnul t Calfei pe bule
vardul Magheru. Or, pînă 
de curînd Hanul lui Manuc 
nu însemna aproape nimic 
în memoria vizuală a 
bucureșteanului, spre deo
sebire, să zicem iar, de Bi
serica Neagră. Eforturile 
edililor bucureșteni sint 
îndreptate, în ultimul timp, 
tocmai în acest sens, de 
restaurare și păstrare a u- 
nor monumente lăsate 
multă vreme in paragină. 
Este cu atit mai mult deci 
binevenită mica „isto-

însumînd și arhivele unor foste 
instituții juridice și social-cul- 
turale. precum și pe cele ale 
unor foste întreprinderi și cen
tre industriale și muncitorești 
(Tg. Ocna. Moineștl. Zlatna etc.) 
frustrînd cercetarea istorică de 
posibilitatea tratării complexe 
și complete a unor perioade și 
evenimente istorice.
Fondului arhivistic național tre
buie să îmbrace. în aceste con
diții specifice de păstrare și ad
ministrare. forme mai cores
punzătoare. mai adecvate. Se

poate constitui un colectiv în
cadrat cu specialiști (profesori 
universitari, cercetători, arhi- 
viști) care — colaborînd cu cei
lalți factori deținători sau de 
specialitate — să elaboreze, sub 
egida ministerului respectiv, lu
crări de documentare și sinte
ză care să reflecte. în interesul 
cercetării istorice și al nevoilor 
ei actuale, relațiile economice, 
social-cui turale și politice cu 
alte state, poziția României față 
de principalele evenimente in
ternaționale care au jalonat 
cursul istoriei moderne și con
temporane.

Firește, sugestia de față. In
spirată din experiența de pînă 
a.um, nu exclude și nu 
epuizează alte forme care con
verg scopului final — folosirea 
cît mal completă și mal opor
tună. în scopuri științifice și

V

•>

lui 
mar- 

și

ar fi 
au- 
res- 
însă

la 
metri deasupra 
Mogoșoaiei). In 
carte istoricul

rie bucureșteană" a 
N. Vătămanu care 
chează în plus locuri 
oameni care păreau să nu 
fi existat niciodată (Casa 
lui Jupîn Dumitrache, fin- 
tîna de la Filaret, Casa din 
strada Spătarului ș.a.). To
tuși, presupunînd că auto
rul ar fi folosit pentru co
municare limbajul propriu 
istoricului, cartea nu 
însemnat mare lucru, 
diența sa rămînind 
trînsă. N. Vătămanu 
nu a făcut așa. ci, asumîn- 
du-și riscul „descalificării" 
și-a colorat datele, înce- 
pînd de la adresarea „iu- 
biții mei cititori" pînă la 
adevărate pagini de litera
tură (Pasajul Român, 
4 000 de 
Podului 
această ____
N. Vătămanu se dovedește 
a fi în perspectivă un 
excelent scriitor, posibil 
autor al unor romane isto
rice de inspirație bucureș
teană.

Și cum în această direc
ție nu prea avem cu ce să 
ne lăudăm (Capitala țării 
fiind de obicei pentru auto
rii de romane de duzină, 
dacă nu un oraș al prăbu
șirii, simplu decor, moder
nizator), autorul ar trebui 
să fie convins sau să se con
vingă singur de talentul 
său deosebit.

•) Istoria buctireșteană, Ed. 
enciclopedică rom., col. Ori
zonturi 

practice, a patrimoniului arhi
vistic național.

Activitatea teoretică — ana
lizată programatic In expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității poli
tice și cultural-educative din 
iulie 1971 — trebuie să îmbră
țișeze in aceeași măsură, și fe
nomenele social-economice. con
temporane și trecute.

Pentru a veni în sprijinul 
cercetătorilor din domeniul is
toriei economice, in prezent se 
lucrează intens la întocmirea și 
editarea unui Corpus de docu
mente economice, cuprinzind. 
selectiv, cele mai reprezentati
ve documente pentru dezvol
tarea economiei naționale. Neîn
doios. lucrarea nu va putea e- 
puiza toate documentele cu a- 
acest conținut din Fondul arhi
vistic național. în depozitele 
Arhivelor Statului se află. însă, 
numeroase fonduri (Ministerul 
Economiei Naționale. Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor. Ban
ca Chrissoveloni ș.a.) — pen
tru a căror prelucrare arhivis
tică s-au depus eforturi consi
derabile — care nu fac. în mă
sura necesară, obiectul cercetă
rilor din acest domeniu.

Considerăm că cercetarea 
științifică din domeniul istoriei 
economice dispune la ora actua
lă de o bogată bază documen
tară. bine prelucrată și con
servată. dar că cercetările res
pective nu utilizează, prin te

-
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Noi construcții din zona Obor—Colentina din Capitală
Foto: AGERPRES

CE V-A SPUS
EXAMENUL DE
BACALAUREAT

DIN ACEST AN?
întrebarea ani adresat-o tova

rășei Rada Mocanu, inspector 
general al inspectoratului școlar 
al județului Ilfov. Nu fără te
mei. Pe raza județului funcțio
nează 12 licee de cultură gene
rală, 6 licee de specialitate, un 
liceu pedagogic, și un institut 
pedagogic de educatoare ; nu
mărul mare de canrlidați Ia 
examen — aproape 1 500 numai 
de la cursurile de zi — a soli
citat prezența in liceele județu
lui a nu mai puțin de 29 comisii 
de bacalaureat.

— Ediția din acest an a exa
menului de bacalaureat nu ne-a 
rezervat surprize. în sensul că 
ne-am așteptat la rezultate 
bune, care s-au confirmat. De 
fapt, mai corect ar fi să spun 
că așteptarea s-a bazat pe mă
surile, mai ferme in comparație 
cu anii trecuți, pe care le-am 
luat chiar de la începutul anu
lui școlar. Cu sprijinul organi
zațiilor de partid din școli, am 
reușit să aducem problemele 
specifice ale anului IV de liceu 
pe prim plan în munca corpului 
profesoral. Asta a însemnat o 
bună organizare a consultațiilor, 
a meditațiilor, a recapitulărilor 
evitindu-se munca în asalt 
Drept este că și organizațiile 
U.T.C. din licee au creat un cu
rent favorabil printre elevi pen- 

matica lor. în măsură corespun
zătoare, informația de arhivă
— inedită și autentică.

Aria de utilitate a documen
tului de arhivă cuprinde și 
pulsul economiei concrete. Ar
hivele conțin și numeroase do
cumente — proiecte și memo
rii tehnico-științifice. schițe și 
planuri — care conservă îdei 
și concepte deosebit, de utile 
documentării cercetătorilor din 
domeniile edilitar, etc.

Institutele de cercetări și pro
iectări. precum și întreprinde
rile interesate, nu fac apel și 
la informația de arhivă de a- 
cest gen.

Arhivele ieșene și-au adus, de 
pildă, o contribuție de seamă la 
reconstrucția și sistematizarea 
lașului, iar cele din Boto
șani au făcut cunoscută e- 
xistența unui studiu, privind e- 
lectrificarea Moldovei de Nord.

Se impune. în concluzie, e- 
fectuarea a noi pași pentru 
creșterea răspunderii conduceri
lor instituțiilor și întreprinde
rilor față de soarta și menirea 
socială a materialelor documen
tare pe care le dețin și le creea
ză, pentru colaborare efectivă, 
la scară națională, a instituții
lor de profil și interesate pri
vind folosirea documentului de 
arhivă, precum și pentru or
ganizarea judicioasă, în forme 
superioare, a acestei activități
— toate în scopul utilizării in
tegrale și oportune a tezauru
lui arhivistic național.

MARIN RADU MOCANU

1, a.
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tru o bună pregătire profesiona
lă. Așa se face că în destule 
licee — ca cele din Fierbinți, 
Snagov, Urziceni și Liceul nr. 
1 Oltenița — bacalaureatul a fost 
promovat sută la sută de candi
date înscriși. Procentul este însă 
mare la aproape toate școlile din 
județ.

— Vă propun să intrăm și în 
detaliile examenului.

— Pentru noi, analiza este in
teresantă atit pe unități școlare 
cit și pe obiecte. La urma urme
lor, modul în care se prezintă 
candidații în fața comisiilor, la 
acest examen, care nu e al can
tității de cunoștințe acumulate, 
ci al maturității de gindire, al 
capacității de selecție, exprimă, 
ca într-o oglindă, munca școlii 
in ansamblu și munca fiecărui 
profesor în parte. Sînt revela
toare in acest sens, aprecierile 
președinților comisiilor. cadre 
didactice universitare. Deținem 
aprecieri pozitive cu privire la 
modul în care s-au prezentat 
candidații la examenul de lite
ratură română. Scriitorii au fost 
bine cunoscuți, operele studiate, 
elevii s-au exprimat — atit în 
stris, cit și oral — într-o limbă 
bogată și corectă. Insă, din par
tea comisiei care a funcționat 
la Liceul pedagogic, sîntem se
sizați că in comentarea unor 
opere din literatura contempo
rană elevii au reținut și destule 
aspecte neesențiale.

Matematica s-a dovedit, de 
asemenea, bine însușită, în ge
neral, in licee. Totuși, bacalau
reatul ne-a demonstrat că se 
menține încă „rezistența" elevi
lor față de geometrie, puțini 
candidați alegîndu-și subiectul 
scris din această disciplină. Dar 
oare „rezistența" elevilor nu 
dezvăluie mai degrabă un punct 
slab în modul de predare al a- 
cestui capitol ? Rămine să cer
cetăm. Conf. dr. Macovei Emi- 
lian, de la A.S.E., președintele 
comisiei de bacalaureat, care a 
funcționat la Liceul economic 
din Giurgiu, a ajuns la conclu
zia că în atenția conducerii li
ceului" și a profesorilor de mate
matică trebuie să stea elucidarea 
la elevi a posibilităților de va
lorificare interdisciplinară, ime-t 
diată, a aparatului matematic 
însușit. Reținem observația ca 
fiind valabilă nu numai pentru 
viitorii economiști, întrucît ma
tematica stă azi la baza majori
tății profesiunilor și. în conse
cință. toți absolvenții de liceu 
urmează să fie astfel pregătiți 
incit să poată minui întregul 
complex de cunoștințe matema
tice predate în școală.

Am vorbit de română și ma
tematică, deși m-am servit doar 
de unele aspecte. Bacalaureatul 
a emis „semnale" și pentru cele
lalte discipline care au fost o- 
biecte de examen. Urmează să 
aprofundam toate sesizările co
misiilor de bacalaureat și să 
luăm măsurile ce se impun.

— Ce observații în plus ați 
adunat eu privire la rezultatele 
examenului din liceele de spe
cialitate ?

— Aici s-a remarcat cu deo
sebire prezentarea foarte bună 
a candidaților la proba practică. 
Se confirmă. încă o dată, efica
citatea acestui tip de școală 
care, pe lingă cultura generală, 
oferă tînărului o profesie. Iată 
ce notează președintele comisiei 
care a funcționat la Liceul agri
col Dragomirești Vale : ,-,Apre- 
ciem ca foarte bună prezentarea 
candidaților la proba practică. 
Aceștia au dovedit că și-au for
mat deprinderile necesare pen
tru meseria de horticultor. Buna 
lor pregătire practică se da to
cește faptului că liceul dispune 
de o fermă în care sînt prezente 
majoritatea culturilor hortiviti- 
cole și în care elevii au execu
tat toate lucrările de specialita
te..." Este un exemplu dintre 
altele.

Convorbire realizată de
MARIETA VIDRAȘCU

nema
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UN OM IN SĂLBĂTICIE S 
Festival (orele 9; 12,30; 18: 19,30), 
Grădina Festival (ora 20,1.3).

CONSPIRAȚIA : Patria (orele a; 
11,30; 14; 16,30; 19; 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE ; Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9.15; 12,30; 16; 19,30). 
Bucegi (orele 16: 19,15); Grădina 
Bucegl (ora 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI: 
Scala (orele »; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 31,15); Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21), Grădina 
Capitol (ora 20,30), Grădina Select 
(ora 30,15).

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

JANDARMUL LA PLIMBARE t 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21) ; București (orele 
8.30: 10,30; 12.45; 14.45; 17; 19,16;
21.15) ; Stadionul Dinamo (ora
20.15) ; Grădina Luceafărul (ora
20.30) ; Grădina București (ora
20.30) .

LUPUL MARILOR ; RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele 
10—19 In continuare).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA I 
Favorit (orele 9,30; 13: 16,18; 19.80); 
Melodia (orele 9; 13,30; 16; 19,30); 
Modern (orele 9; 12,30; 16: 18.30)» 
Grădina Modern (ora 20,15).

FLUTURII SINT LIBERI : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 50,30); Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.30); Gră
dina Aurora (ora 20,15).

SALCIMUL LILIACHIU B Uni
rea (orele 18; 18: 20); Grădina 
Unirea (ora 20,15).

SIMON TEMPLAR, INTERVINE; 
Gri vița (orele «; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30): Gloria (orele 8.45;
11.15: 13,30; 15,45; 18,15; 30.45);
Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45: 
18: 20,15); Flamura (orele 9; 11.15; 
13.30; 18; 18,15; 20 30).

PF. ARIPILE VINTULUT 7 Arta 
(orele 10; 14.30; 19,15); Grădina 
Arta (ora 20.15).

ULTIMUL CARTUȘ : Lira (orele 
15,30; 13; 20,30); Giuleștl (orele 
15.30; 18; 20,15); Moșilor (orele 
15.30: 18: 20,30); Grădina Lira 
(orele 20,15); Grădina Moșilor 
(orele 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA; 
Doina (orele 11; Ts,15; 15,45;
18,15; 20,30). Program de desene 
animate pentru copii — ora 9.30.

NUNTA DE PIATRA : Viitorul 
(orele 16: 18: 20,15.

COPm CĂPITANULUI GRANT: 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI t 
Crtngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR ; în
frățirea (orele 15,30; 18; 20.15);
Rahova (orele 15.30; 18: 20.15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA: 
Munca (orele 16; 18: 20).

ROND DE NOAPTE : Miorița
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

MONTE CARLO î Tomts (orele 
830; 11; 13.30; 16: 18.30: 21); Gră
dina Tomis (orele 20,30).

COARNELE DE AUR : Progresul 
(orele 16: 18; 20).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : Drumul Sării (orele 
15.30; 18: 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI: 
Ferentari (orele 15.30; 19).

SUNETUL MUZICII : Cotrocenl 
(orele 15,30; 19).

VERONICA : Pacea (orele 16; 
18; 20).

O ZI MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Popular (orele 15.30; 18;
20.15) .

DRUMUL SPRE VEST î Cosmo» 
(orele 15,30 ; 18; 20,15).

ADIO. ARME I : Vitan (orele
15,30; 191; Grădina Vitan (orele
20.15) .
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■ Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (Sala Studio) : TREI
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 20. Teatrul ..Lucia Sturdza 
Bulandra" (La Teatrul de vară 
„23 August") : A 12-A NOAPTE
— ora 20. Teatrul Mic (La Arenele 
Romane) : PISICA SĂLBATICA
— ora 20. Teatrul „C. Tănase"
(La Grădina Boema) : ESTIVAL- 
BOEMA — ora 20. Ansamblul 
„Rapsodia Română" 7 MELEA
GURI FERMECATE — ora 18,30. 
Circul „Globus" : ARENA 73
(Spectacol internațional) — ora 
19,30. Teatrul Giuiești (La Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" — Sala 
Comedia) : ...ESCU — ora 20.

JOI, 12 IULIE 1973

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 „Incognito” — 
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei : ,,Dă-mt minai 
prietene" de George Grigoriu. 
10.00 Divertis-club. 11,00 Știință și 
tehnică. 11,10 Profil pe portativ — 
Gheorghe Zamfir. 11,30 Pentru 
prietenii magnetofonului — selec- 
țiunl din operetele lui Romberg. 
Ora 12.00 Transmisiuni directe din 
țară 12,10 Invitație în fonotecă. 
Muzică de balet. 12,55 Melodia zi
lei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amfe- 
zii. 17,05 Alo. Radio I — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Cine
ma. 18.10 Radiocircuit. 18.55 Melo
dia zilei. 19.00 In direct... din două 
tabere studențești. 19.30 Știri. 19,35 
Casa de discuri „Barclay" vă oferă 
un L.P. cu Alain Barriere. 20.00 
Teatru radiofonic. Cu dragostea 
nu-i de glumit, de Alfred de 
Musset. 21.00 Radio-super-top. Mu
zică ușoară românească. 22.00 
Radiojurnal. 22.30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica. Tineri poeți. 23.20 
Opera „O noapte furtunoasă" de 
Paul Constantinescu (fragmente). 
23,55—24,00 Ultimele știri.
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IMPORTANT DE REȚINUT i TELEVIZIUNE I

i
Tovarășul Gheorghe Pană, 

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit, miercuri după-amiază, 
cu tovarășul Finn. Gustavssen, 
președintele Partidului Socialist 
Popular din Norvegia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., și-a pe
trecut concediul de odihnă in 
țara noastră.

La întîlnire a participat tova
rășa Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

Tovarășul Virgil Trofin. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit, miercuri la a- 
miază, pe Walter Arendt, minis
trul federal al muncii și afaceri
lor sociale din R. F. Germania 
si pe ceilalți membri ai delega
ției, care, la invitația ministrului 
muncii face o vizită în țara 
noastră.

Au participat Petre Lupu, mi
nistrul muncii, și Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București, și membri ai amba
sadei.

R.S. Cehoslovacă. Cipru. Fran
ța, R.D. Germană, Italia. R.P. 
Polonă. Republica Socialistă 
România, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

Din partea Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România a 
participat tovarășul Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.★

Miercuri, la amiază, s-a îna
poiat in Capitală, tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., 
care a participat Ia întîlnirea 
consultativă a conducătorilor 
centralelor sindicale din Euro
pa, afiliate la Federația Sindi
cală Mondială.

DE CĂTRE ELEVI Șl STUDENȚI i
i

Ministrul muncii și afacerilor 
sociale din R.F. Germania, Wal
ter Arendt, care face o vizită 
în țara noastră, a avut miercuri 
dimineața convorbiri cu mi
nistrul muncii. Petre Lupu.

în aceeași zi, oaspetele a vi
zitat obiective sociale și orașul 
București.

Seara, ambasadorul R.F. Ger
mania la București, dr. Erwin 
Wickert, a oferit un 
onoarea ministrului 
man.

Sala Dalles din Capitală găz
duiește, începînd de miercuri, o 
expoziție de pictură contempo
rană din Cuba. Deschisă sub 
auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de săr
bătorirea în țara noastră a ce
lei de a 20-a aniversări a Zilei 
de 26 iulie — Ziua insurecției 
Naționale cubaneze, expoziția 
reunește lucrări semnate de pic
tori aparținînd unor generații 
diferite reflectînd drumul par
curs de pictura cubaneză de la 
sfirșitul secolului trecut și pină 
azi.

dineu în 
vest-ger-

Constituirea asociației 
de prietenie 

româno-mongole
AdunăriPreședintele Marii 

Naționale a Republicii Socia
liste România, tovarășul Ștefan 
Voi tec. a primit din partea to
varășului Niamin Luvsanciul- 
tem. președintele Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole, un mesaj de mulțumi
re pentru felicitările adresate 
cu prilejul alegerii sale în a- 
ceastă funcție.

Miercuri dimineața, președin
tele Consiliului Executiv al Re
publicii Socialiste Bosnia și Her
țegovina, Dragutin Kosovaț, a 
vizitat, împreună cu persoanele 
oficiale care-1 însoțesc, Uzinele 
de autocamioane din Brașov. Cu 
acest prilej, oaspeții au urmă
rit procesul de producție din 
principalele secții ale uzinei.

în aceeași zi, oaspeții au vizi
tat noi cartiere, monumente is
torice și de artă și stațiunea 
turistică Poiana Brașov.★

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a președintelui Consiliu
lui Executiv al Republicii So
cialiste Bosnia și 
ambasadorul R.S.F. 
la București, Iso 
oferit un dineu.

Herțegovina,
Iugoslavia 

Njegovan a

Miercuri după-amiază, Ia Casa 
de Cultură a I.R.R.C.S. din Ca
pitală, a avut loc o adunare 
festivă dedicată celei de-a 52-a 
aniversări a victoriei Revoluției 
Populare Mongole, reuniune or
ganizată sub auspiciile Institu
tului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

în cadrul adunării festive a 
avut loc constituirea Asociației 
de prietenie româno-mongole.

Au fost prezenți Dendeviin 
Șarav, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București, 
membri ai ambasadei.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S.

A fost apoi constituit comite
tul de conducere al Asociației 
de prietenie româno-mongole, al 
cărei președinte este prof. dr. 
Constantin Manolescu. prorector 
al Academiei de Studii Econo
mice, iar vicepreședinte Marin 
Argint, deputat în Marea Adu
nare Națională, președintele 
Uniunii Județene a Cooperative
lor Agricole de Producție Ilfov. 
Au luat apoi cuvintul prof. dr. 
Constantin Manolescu și Den
deviin Șarav, ambasadorul 
publici! Populare Mongole 
București.

Re
ia

încă cu o lună în urmă, ziarul 
nostru își informa cititorul asu
pra unor modificări care urmau 
să fie aduse in structura anului 
de învățămint. La puțin timp 
de la apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
a.c. cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului 
nostru. Ministerul Educației și 
învățămîntului a concretizat o 
seamă de măsuri privind mai 
buna așezare a structurii anului 
universitar, organizarea practicii 
productive a studenților, precum 
și a muncii patriotice în timpul 
verii. Nu este vorba pur și sim
plu de schimbări de date calen
daristice, ci de modificări care 
oferă o concepție mai unitară 
întregului nostru învățămint, 
asigurîndu-i o structură mai sta
bilă, un cadru mai propice des
fășurării la un nivel ridicat a 
procesului instructiv pe toate 
treptele sale.

Cursurile in învățămîntul de 
toate gradele, inclusiv în învă- 
țămintul universitar, vor îneepe 
in fiecare an. la aceeași dată — 
în jurul zilei de 15 septembrie ; 
in acest an, la 17 septembrie. 
Devansarea începutului de an 
universitar cu două săptămîni. a 
presupus modificări la structura 
anului. Astfel că, semestrul I se 
va desfășura între 17 septembrie 
ți 8 decembrie ; intre această 
ultimă dată și 22 decembrie are 
loc prima sesiune de examene, 
după care, intre 23 decembrie 
și 6 ianuarie urmează vacanta 
de iarnă. Semestrul al doilea se 
desfășoară pină la 23 aprilie. 
Intervine ca noutate vacanța de 
primăvară — plasată pină la 
data de 3 mai, cînd se reia 
procesul de invățămint, care 
continuă pină la 18 mai. Apoi, 
pină la 20 iunie, deci timp de o 
lună, are loc sesiunea de exa
mene din vară. Sesiunea de 
examene din toamnă se va des
fășura, chiar din acest an. între 
26 august și 10 septembrie.

Practica în producție a stu
denților se eșalonează astfel : 
in timpul anului școlar practica 
productivă se desfășoară in sis
temul o zi pe săptămînă pentru, 
primii ani de studii, cînd este 
organizată în atelierele școală 
ale facultăților ; aceasta poate fi 
organizată, însă, și in perioade 
compacte de 
atunci cînd 
întreprinderi, 
ceasta perioadă fiind programa
tă în semestrul al doilea. Prac
tica de producție din timpul 
verii se va eșalona în două serii 
consecutive, incheindu-se la 22 
august.

Sint domenii ale invățămîntu- 
lui superior — medical, agricol, 
sportiv, artistic, precum si anii 
terminali ai tuturor facultăților

— care necesită o adaptare a 
structurii anului universitar în 
funcție de specificul activităților
— studiu pentru lucrarea de 
diplomă, proiecte de cercetare, 
externatul generalizat, pregăti
rea examenului de stat etc. — 
prevăzute in planurile de in- 
vățămînt. Evident, privind des-

cerea unor perioade de odihnă 
necesare după un efort de 
muncă.

Cum spuneam. Încă din acest 
an se trece la devansara datei 
pentru începutul sesiunii de 
examene din toamnă — 26
august, motiv pentru care, prac
tica în producție a studenților

CRONICA ȘCOLARĂ
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fășurarea practicii productive, se 
impune ca instituțiile de învă- 
țămînt să conlucreze cu Între
prinderile 
stabili cu grijă 
practică, 
locuri de muncă.

După cum se observă, s-a rea
lizat o mai bună plasare a se
siunilor de examene și introdu

economice pentru a 
' perioadele de 

asigurînd studenților

in această vară a fost redusă la 
trei săptămîni, incit va exista o 
perioadă necesară odihnei. Din 
același motiv, studenții și elevii 
care fac practică in producție 
vor fi antrenați să desfășoare 
munca patriotică în comun cu 
tinerii muncitori, după orele de 
program, la obiectivele din loca-

litățile unde se află la practică.
In structura anului școlar nu 

au intervenit modificări, se pre
vede insă, dat fiind modificările 
din structura anului universitar, 
ca examenele de corigență pen
tru elevii din ultimii ani de 
studiu să se desfășoare intre 
10—12 august 1973. iar sesiunea 
de bacalaureat din toamnă să 
înceapă la data de 15 august. Al 
doilea concurs de admitere pen
tru ocuparea locurilor rămase 
în învățămîntul superior (din 
prima sesiune a concursului) se 
va desfășura — pentru cursurile 
de zi și serale — începînd cu 1 
septembrie, iar în învățămîntul 
de subingineri începînd în 9 
septembrie.

Pentru alte informații privind 
problemele școlare și universi
tare din noul an de invățămint, 
vă sugerăm să urmăriți rubrica 
noastră permanentă „Cronica 
școlară și universitară 1973— 
1974“.

i
i
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PROGRAMUL I
în jurul orei 9.00 Tranmislu- 

no directă de la Palatul Consi
liului de Stat a ceremoniei 
semnării Declarației Solemne a 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Congo.

9.20 Muzică și dansuri populare. 
9.30 Prietenii Iul Așchiută. 10.00 
Telex. 10,05 Steaua polară — emi
siune de orientare școlară și pro
fesională. 10,35 Muzică populară.

în jurul orei 10,45 Transmi
siune directă de la aeroportul 
Otopeni a ceremoniei plecării 
președintelui Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’Gouabi și 
a tovarășei Celine N’Gouabi, 
care la invitația secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al ~ 
Socialiste România, 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceausescu, au făcut o vizita 
oficială de partid și de stat in 
țara noastră.

11,05 Teleobiectiv. 11,25 Telecine
mateca. Ciclul Zbigniew Cybulskt 
— filmul „Totul, de vinzare". 13,00 
Telejurnal. 13,30—17.00 Matineu de 
vacanță : „Serenada din Valea 
Soarelui". 17,30 Emisiune ta limba 
maghiară. 18.30 Telex. 18,35 Publi
citate. 18,40 Univers beethovenian.

19,05 Artă plastică. Complexul 
artă modernă Costineștl. 19.20 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an hotă- 
ritor. 20,00 Cîntecul săptămlnii : 
„Griușor din Bărăgan". 20,05 
Seară pentru tineret. Absolvenți 
cu două diplome. Oltenița — Sibiu, 
un dialog necesar. Ritmuri tine
rești — program de muzică ușoara 
transmis de la Complexul turistic 
pentru tineret Costinești. Sînteți 
pregătiți pentru confruntarea cu 
producția ? Școala campionilor — 
reportaj filmat despre Școala spor
tivă din Reșița. Colegi de genera
ție : scriitorul Petru Popescu. Car
naval la Arhitectură, 
nlco-ștlințlfic. 22,00 
Din țările socialiste.
de miine.

PROGRAMUL II

iulie a.c., oîn perioada 1—11 
delegație a Ministerului de In
terne âl Republicii Arabe Egipt, 
condusă de generalul de divizie 
Salah El Din Salem, adjunct al 
ministrului de interne, a făcut o 
vizită de prietenie în Republica 
Socialistă România.

Delegația a purtat convorbiri 
cu conducerea Ministerului de 
Interne al Republicii Socialiste 
România și a avut un schimb 
util de păreri în probleme de 
interes comun.

în zilele de 9 și 10 iulie 1973 
a avut loc la Praga o intîlnire 
consultativă a conducătorilor 
centralelor sindicale europene, 
afiliate la Federația Sindicală 
Mondială. împreună cu secre
tariatul F.S.M. La întîlnire au 
participat președintele și secre
tarul general al F.S.M., precum 
și conducători ai centralelor 
sindicale din R.P. Bulgaria,

CRONICA U.T.C
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Budapesta, 
o delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, formată din to
varășii Ioan Bari, secretar 
al Consiliului U.A.S.C.R., și 
Ilie Rătunjanu, președintele 
Consiliului U.A.S.C. de la 
Institutul de mine din Petro
șani, care urmează să efectu
eze o vizită în R. P. Ungară 
la invitația Consiliului Na
țional al Organizațiilor Stu
dențești din Ungaria.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul 
Stelian Moțiu. secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R.

rte 
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Republicii 
Nicoiae

Breviar teh- 
,,24 de ore". 
22,30 Lumea

i
i

1—4 săptămîni, 
se desfășoară în 
de preferință a-

TOTU-ISA VREI
(Urmare din pag. 1} 

simplu, pe băiatul de zece ani care, e adevărat, confundase 
curtea proprie cu parcul și se cățărase intr-un copac, gata 
să-i rupă o cracă ? Dar de ce injurii, de ce cuvinte-pumn, 
adjective-ghioagă ? !

Privind însă și cealaltă față a monedei, să recunoaștem că 
destui tineri mai sint certați cu norme elementare ale con
viețuirii ■ socialiste. insușindu-și 10-15 asemenea norme de 
viață, de respect reciproc, sint profund convins că nenumă
rate „incidente" care ne mai amărăsc zilele s-ar pierde pe 
drum, lată cîteva (n-am intenția să transform prezenta în
semnare intr-un „mini-cod al bunelor maniere", ci să demon
strez cît de minime, cit de lesne de învățat și de practicat 
sint): nu pune mîna pe altul cînd avansezi în tramvai sau 
autobuz, folosește-te de cuvinte, nu-ți saluta cunoscuții cu 
mîinile-n buzunar, chiar dacă-ți place, de obicei, să colinzi 
străzile cu mîinile-n buzunar - scoate-le din buzunar cind 
începi să înclini capul; nu vorbi cu gura plină ; aruncă am
balajul înghețatei Io coș, nu pe trotuar ; numără pină la 
zece înainte de a da o replică „tăioasă” 
care atrăgîndu-ți atenția asupra unei greșeli proprii, 
șit la rîndu-i, desconsiderîndu-te etc. Foarte 
etc. care ține locul — în fond — tuturor 
vioță din milioanele posibile și pe care 
nual de bună purtare din lume nu le poate 
totalitate. Secretul purtării corespunzătoare, la diferitele trepte 
de vîrstă ale omului, nu constă în buchisirea vreunui manual 
de acest tip, ci în acceptarea profundă, conștientă, a ideii că 
omul celălalt, de lîngă tine, din fața ta, nu-i altul decît to
varășul tău de drum pe aceeași corabie călătorind prin timp, 
neîntrerupt. Și, inevitabil, orice călătorie în comun impune 
însușirea și respectarea unor reguli stricte, deloc inaccepta
bile. Totu-i să vrei ! Depinde de toți, deci de fiecare în parte.

numără
— fie și unuia, 

a gre- 
important acest 

situațiilor de 
nici un ma- 

cuprinde în

17,30 Telecinemateca pentru co
pii : „Noroc Rekeș !“ — producție 
a studiourilor iugoslave. 18,50 Mi
crorecital Georgeta Stănescu. 19.00 
Municipalitatea răspunde buCu- 
reșteanului. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul Înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20.00 
Marile nume ale muzicii universa
le : Maurice Ravel. Program sus
ținut de orchestra simfonică a Ra
dioteleviziunii Române. 21.45 Con
ducerea numerică la mașini-unelte 
— producție a studioului „Al. Sa- 
hla". 21.55 Roman foileton : „Noile 
aventuri ale mușchetarilor".

I
I
I
I

actualitatea
Comitetul sindicatului 

Radioteleviziunii române. în 
colaborare cu Asociația spor
tivă a Combinatului poli
grafic „Casa Scinteii" și cu 
Școala populară de artă din 
Capitală, organizează, sim- 
bătă, 14 iulie, de la orele 20, 
un mare „Carnaval tineresc”, 
la Baza sportivă a 
natului poligrafic.

în cadrul acestei 
festări culturale își 
concursul cunoscuții 
Dem. Rădulescu, 
Mihai Fotino, Stela Popescu, 
Radu Zaharescu, Horia Că- 
ciulescu și, ca invitat de onoa
re, cîntărețul grec Lambra- 
chis. Pentru iubitorii dansu
lui formațiile vocal-instru- 
mentale „Sfinx", „Savoi" și 
„Azur", împreună cu Orche
stra de muzică populară a 
Radioteleviziunii, vor evolua 
pe estradele special amena
jate.

în afară de, numeroasele 
surprize, organizatorii au in 
program concursuri și jocuri 
distractive. Cele mai reușite 
măști vor fi premiate.

(G. FL.)

Combi-

mani- 
vor da 
actori : 

N. Stroe,

în această vacanță, pentru 
elevi sint organizate foarte mul
te excursii și drumeții. Corespon
denții ne relatează tot mai mul-

te fapte din aceste activități. 
Sintem informați, de pildă. că o 
nouă expediție a pornit să cu
leagă nestemate ale folclorului 
pastoral : Este vorba de echipa
jul „Vulturii" al elevilor Liceu- 
’ ’ -------- '- J:- Rm. Vîlcea,

pentru tema
lui economic din 
care și-a stabilit, 
propusă, itinerariul Rm. Vîlcea— 
Vaideeni — Piatra Roșie—Ciun- 
get — Voineasa — Cataracte — 
Rm. Vîlcea, investigînd în sate
le cu veche și bogată tradiție,’ la 
stînile din munții Lotrului, Că- 
pățînii și Coziei. Căpitanul expe
diției : Gheorghe Stănică.

Secție „Ion Țuculescu" 
la Muzeul de artă 

din Craiova
în cadrul Muzeului de artă 

din Craiova a luat ființă secția 
de pictură și grafică „Ion Țu
culescu". Amenajată in incinta 
monumentalei construcții a nou
lui Teatru Național, secția ex
pune 60 de lucrări ale pictoru
lui craiovean, din cele 170 cite 
cuprinde fondul muzeului. Lu
crările au fost selectate în așa 
fel incit să reprezinte princi
palele perioade din creația pic
torului. Astfel, prima sală cu
prinde lucrări din perioada 
realistă, printre care „Peisaj 
din Grecia". „30 Decembrie 
1947“, cea de a doua din pe
rioada folclorică, cum ar fi 
„Frunze de zăpadă", ,A fost 
o dată", „Iarna in pădure", iar

SPORT • SPORT

La Zurich a avut loc ieri tragerea la sorți a meciurilor din 
primul tur al competițiilor europene inter-cluburi la fotbal — 
ediția 1973—1974.

în „Cupa campionilor europeni", formația DINAMO BUCU
REȘTI va întilni echipa CRUSADERS din Irlanda de Nord. 

'Fotbaliștii români vor susține primul joc în deplasare.
Alte meciuri din „C.E.E.” : Benfica Lisabona—Olympiakos 

Pireu: Dynamo Dresda—Juventus Torino: Atletico Madrid— 
Galatasaray Istanbul : Bayern Miinchen—Aatvidaberg (Sue
dia) ; Ț.S.K.A. Sofia—Wacker Innsbruck. Echipa Ajax Amster
dam este calificată direct în turul II.

în cadrul „Cupei Cupelor". CHIMIA RM. VÎLCEA va juca 
cu GLENTORAN BELFAST (Irlanda de Nord), primul meci 
urmind să se dispute la Belfast.

Celor două reprezentante ale României în „Cupa U.E.F.A.", 
UNIVERSITATEA CRAIOVA și F.C. ARGEȘ PITEȘTI le-au 
fost desemnate ca adversare formațiile FIORENTINA (Italia) 
și. respectiv, FENERBAHCE ISTANBUL (Turcia). F. C. Argeș 
este gazdă în primul joc, iar Universitatea Craiova va susține 
prima partidă în deplasare.

Pentru toate cele trei competiții, datele de desfășurare ale 
primului tur sint : 19 septembrie (meciul tur) și 3 octombrie 
(meciul retur), iar cele ale turului II : 24 octombrie și respec
tiv 7 noiembrie. Sferturile de finală se vor desfășura la 6 și 
20 martie 1974, iar semifinalele la 10 și 24 aprilie.

Finalele au fost programate în zilele de 15 mai („Cupa Cam
pionilor europeni"), 8 mai („Cupa Cupelor"), 22 și 29 mai 
(Cupa U.E.F.A.").

cea de a treia lucrări ca „Apo
calips", „Totem în cîmp“, „Cir
cuite" și altele, reprezentîr.d 
perioada denumită totemică — 
simbolică — abstractă, cea mai 
interesantă și originală in crea
ția lui Ion Țuculescu. Ultima 
sală, a patra, cuprinde lucrări 
de grafică.

Cu prilejul inaugurării noii 
secții a avut loc și un simpo
zion „Ion Țuculescu", cu care 
prilej critici de artă din Bucu
rești și Craiova au prezentat 
comunicări despre viața și ac
tivitatea pictorului.

au fost amenajate „ca la cheie" 
patru camere. Altele sint în 
lucru. Am consemnat in atmos
fera întrecerii în care sint în
cadrați ucenicii, prezența perma
nentă a Măriei Zăvoi, președin
ta consiliului tineret muncito
resc de la comitetul județean al 
U.T.C.

LIDIA POPESCU

Tenorul Cristian 
Mihăilescu 

„A fi mereu cel mai 
tînăr"

MIRCEA POSPAI

O inițiativă de..
150 000 lei

dinLa Trustul de construcții 
Iași s-a născut o inițiativă care 
va aduce in final o economie 
de 150 000 lei. Tinerii nu s-au 
gindlt la sumă. Au pornit de 
la ideea că este firesc să gos
podărească locul unde-și petrec 
o parte din timpul liber. Uce
nicii care se califică la locul de 
muncă au hotărît să renoveze 
căminul în care locuiesc prin 
muncă patriotică și cu materi
ale economisite. Intre vorbă și 
faptă au tras linia de unire. In 
fiecare zi, grupuri de tineri 
muncesc cîteva ore bune. Unii 
repară lemnăria, alții vopsesc 
sau zugrăvesc. Totul poartă am
prenta colectivă. în citeva zile

„Vacanțele muzicale de 
la Piatra Neamț"

Cea de a doua ediție a „Va
canțelor muzicale de la Piatra 
Neam" organizată de Comite
tul de Cultură și Educație So
cialistă a județului Neamț. 
Conservatorul „George Enescu" 
și Filarmonica „Moldova" din 
Iași isi propune să asigure prac
tica de vară a studenților și, tot
odată, să dezvolte și să adin- 
cească activitatea de educație 
muzicală a publicului larg.

„Vacantele muzicale de la 
Piatra Neamț" se desfășoară pe 
baza a două acțiuni : un Festi
val muzical in orașul Piatra 
Neamț și in localitățile din îm
prejurimi (Roman. Săvinești, 
Vmători. Tg. Neamț Tazlău, 
Băltățești) și un curs de măies
trie muzicală : cam o (profesor 
Ella Urmă), vioara (Mihai Con- 
stantinescu). Muzică de cameră 
(George Hamza), dirijat (Ion 
Baciu), compoziție (Ștefan 'Ni- 
culescu) și dirijat coruri de a- 
matori (D. D. BotezL

în 1969, anul debutului său pe 
prima scenă lirică a țării, apă
rea în coloanele acestui ziar pri
mul interviu cu cel mai tînăr so 
list al Operei Române. Acum, 
după patru ani, cînd tenorul 
Cristian Mihăilescu se apropie de 
al 30-lea rol. continuă să rămî- 
nă tot cel mai tinăr solist din 
colectivul Operei.

A fi mereu cel mai tînăr, pe 
plan spiritual și profesional, fireș
te — ne-a răspuns cu seriozitate 
— e o necesitate pentru oricare 
artist al zilelor noastre. In conse
cință, mă străduiesc să țin pasul 
cu tot ce e nou in muzică și in 
ideile despre muzică...

— Perseverezi să cînți operă, 
gen, după multe opinii, demo
dat sau pe cale de demodare ?...

— Nu opera e demodată, ci 
modul cum se face uneori. Opera

I. s.

F. R. F. comunică...
Jucătorii care se transferă la 

echipele de divizia A fără a avea 
dezlegările de rigoare, nu au 
dreptul de a juca pe timpul ca
rantinei in formațiile de tine
ret — rezerve ale noilor cluburi 
pentru care au optat. Precizăm

că perioada de carantină este de 
6 luni pentru fotbaliștii care 
trec dintr-o divizie inferioară 
in una superioară și de un an 
pentru jucătorii care se trans
feră in cadrul aceleiași divizii...

M E RI D I A N
au

ale 
român 

cu
japonezul

• Miercuri, ia Gastaad
continuat Campionatele in
ternaționale de tenis 
Elveției. Campionul
Ilie Năstase l-a invins 
6—1. 6—0 pe
Kyoshi Tanabe.

• Cu două runde înainte 
de terminarea turneului final 
al campionatului European 
de șah pe echipe. in 
clasament conduce selecțio
nata 
(3), 
24.5 
— 22

U.R.S.S., cu 27 puncte 
urmată de Ungaria — 
puncte (2), Iugoslavia 
puncte (3), Polonia —

17,5 puncte (2), R.F. Germa
nia — 16,5 puncte (2), Anglia

— 16 puncte (2). ROMANIA
— 14,3 puncte (2)

• Au luat sfirșit întrece
rile turneului internațional 
de lupte greco-romane de la 
Tbilisi, la care au participat 
sportivi din 7 țări, printre 
care și România. Luptătorii 
români Ion Dulică (57 kg) și 
Ion Gibu (48 kg) s-au clasat 
pe locurile doi și, respectiv, 
trei.

• Turul ciclist al Franței 
a continuat, 
desfășurarea etapei 
pe ruta 
(222,500 km). Primul a trecut 
linia de sosire rutierul en
glez Michael Wright, crono
metrat in 7h 18’34’’. In clasa
mentul general individual 
continuă să conducă spanio
lul Luis Ocana.

miercuri, cu 
a 10-a 

Nisa—Aubagne

711/ e singura mea vocație. Ori
ce cintăreț. după părerea mea, e 
dator azi să-și diversifice mijloa
cele de expresie, pentru a putea, 
aborda diferite genuri muzicale.

— Apropo de diversificare, 
compozitorul George Grigoriu se 
arăta bucuros că, nu de mult, 
i-ai interpretat la TV. cîntecul 
săptămânii, ini se pare ..Tineri in 
țara tinereții". Ai abordat ..genul 
ușor" tentat de corespondența 
dintre titlul cântecului și condiția 
ta de permanent „cel mai tinăr 
solist ?“

— Trecînd peste glumă, este 
(sau ar trebui să fie) unanim ac
ceptată ideea că nu există 
„ușor" sau „greu", 
bune sau proaste, 
cîntecul și l-am cintat. Așa cum, 
fără a părăsi opera, la București 
(în concerte ale Filarmonicii sau 
Radioteleviziunii) ori la Berlin, 
Dresda. Weimar, Leipzig, am 
cintat lieduri și muzică vocal- 
simfonică, cu precădere din crea
ția românească contemporană.

E. COMARNESCU

gc.i 
ci cintece 

Mi-a plăcut

SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI» » SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI” « SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI»

aflu cu lotul la Poiana, pregătindu-ne cu febrilitate pentru 
partida cu portughezii. Mai sint doar șase zile pină atunci. Am 
văzut jocul Rapid — Setubal la televizor împreună cu băieții 
ne-am speriat pur și simplu privind la „masacrul" feroviarilor. 
Din București zbîrniie telefoanele :

— „Ați văzut meciul Rapid — Setubal ?“ — „Da”. — Si ce 
faceți ? Mai aveți curajul să-i chemați la lot pe Răducanu și 
Dan Coe ?“ — „Au fost selecționați. Probabil că acum sint pe 
drum..." — „Știți că Rapidul vrea să-i suspende pentru lipsă de 
pregătire și indolență in joc ?“ — „Nu știm. Dar vom vedea 
ce avem de făcut !“

...în zori, mă trezesc cu ciocănituri la ușa camerei. Deschid 
și dau cu ochii de Dan Coe și Răducanu. Sint morți de obo
seală și negri de supărare.

— Nea Angelo, noi am venit... îngăimă Răducanu.
— Ne mai primiți ? — adaugă Dan Coe.
— Cum adică ?
— Păi n-ați văzut catastrofa cu Setubal ?
— îi invit în camera televizorului să vorbim. îi privesc mai 

atent și știu exact ce se petrece, acum,' in sufletele lor. i Cei de 
la lot m-au tot bătut la cap să-mi iau și un psiholog, în can
tonament, cum e moda la marile echipe. Dar eu n-am nevoie 
de psihologi. Am învățat să-mi cunosc oamenii cu care lucrez 
de atiția ani. Răducanu și Dan Coe se simt, acum, ca doi copii 
orfani. Mizez. însă, pe dorința lor tinerească de revanșă in 
fața publicului, pe încrederea pe care o au și o am in forța 
lor, pe ambiția de care sint în stare. Știu că risc, într-o oare
care măsură. Dar cine nu riscă, nu cîștigă.

— Ați greșit grav aseară, amîndoi. V-am văzut. Nu numai 
că v-au bătut, dar v-au și umilit !

— Da, am greșit, răspunde Dan.
— Așa mai greșim noi, adaugă Răducanu.
— Credeți că e o greșeală trecătoare ?
— Bineînțeles !
— Și credeți că vă puteți asuma răspunderea ca după dezas

trul ăsta să faceți față echipei portugheze, duminică ?
— Sigur, nea Angelo, sare Răducanu. O să mincăm iarba. 

N-o să treacă nici musca pe lingă noi.
—■ Numai dacă ne dați ocazia, completează Dan Coe.
Fac o mică pauză și chibzuiesc. îmi vine in gind o vorbă veche: 

Cind e achitat vinovatul se condamnă judecătorul. Cei doi mă 
urmăresc cu privirile, in culmea încordării.

— Vă dați seama în ce situație sintem puși noi trei ? Toată 
lumea e pe capul meu : „nu merge pe mina lui Răducanu și 
Dan Coe“... Și eu, totuși, vreau să vă ofer prilejul să vă rea
bilitați !

— Dați-ne posibilitatea asta, nea Angelo, sare Răducanu. Alt
fel ne bateți un cui in coșciug, zău...

I-am mai privit o dată in ochi și i-am bătut pe umeri în 
semn de acceptare, iar rapidiștii mi-au strins mîna gata să 
mi-o rupă. în zilele care au urmat, s-au antrenat ca niște dis
perați. Apoi, la meciul cu portughezii au fost demonii tere
nului. Nimeni n-a putut trece de ei. Au jucat de parcă acolo 
in partida aceea s ar fi decis însăși viața lor !

Mai tîrziu, oamenii aveau să se mire de ce ii scosesem din 
echipă, la turneul final al C.M. din Mexic. Din aceleași mo
tive pentru care ii băgasem in formație la jocul cu Portugalia 
cind toată lumea era împotriva lor : pentru că ii cunoșteam 
foarte bine pe amîndoi !

★
...Snagov, 8 octombrie 1969... Au mai rămas doar numai cite

va zile pină la penultimul ,,hop“ — Portugalia. Jucătorii s-au 
așternut serios pe treabă. Acel 0—3 nu poate fi uitat atît de 
ușor ! Iar acum, alta e situația. După egalul de la Lisabona 
cu grecii, portughezii nu mai apar atît de „mari" în ochii noș
tri. Dar și asta poate reprezintă un pericol.

Totuși, nu mi-e teamă. Niciodată nu i-am văzut pe „trico
lori” lucrînd cu atîta poftă și dăruire ca în aceste zile de 
toamnă. Vor aborda partida cu maximum de ambiție, de asta

sint convins. Victoria nu ne poate scăpa Ia București. Ar fi prea 
de tot. Singura Îngrijorare mi-o produce Dumitrache. Doctorul 
Tomescu pare, însă, liniștit și asta mă bucură. în orice caz. 
miine seară, in jocul de verificare, vom șli precis. „Ciogli" este 
și el optimist. Mi-a spus aseară :

— Tot „Florică” joacă, ai să vezi. Face pe dracu-n patru și 
tot joacă. îl cunosc de-acum...

Radu e cam nervos. Și-a scos o măsea care ii făcea zile 
amare. Ghergheli pare cam indispus. I-am spus că duminică 
va fi rezervă. Dar „Lăți" e un om disciplinat. A ascultat, a 
dat din cap și n-a scos o vorbă.

...10 octombrie 1969... O discuție cu cronicarii de fotbal. A 
devenit un fel de tradiție ca in ajunul meciurilor importante 
să discutăm cu gazetarii la un pahar de pepsi ; băieții se do
vedesc foarte exuberanți și 'degajați in astfel de ocazii.

Dumitrache va juca precis ! După „testul" cu Metaloglobus 
(7—1) toate îndoielile au fost alungate.

Ziariștii ne supun unui tir concentric de întrebări. Și, bineîn
țeles, în primul nnd mă „scormonesc” pe mine ca să afle cit 
mai multe.

— Ce spuneți de optimismul portughezilor ?
— Am citit citeva articole apărute, recent, la Lisabona după 

victoria facilă a lui Setubal asupra Rapidului. Drept să spun, 
m-a frapat tonul exagerat de optimist în privința partidei de 
la București. Dar eu cred că portughezii nu prea au motive de 
a se lăuda după ce au pierdut pe teren propriu în fața Elveției 
pe care noi am întrecut-o la Lausanne, și s-au chinuit să obți
nă un meci nul cu grecii, tot ACASĂ. Ei amintesc mereu victo
ria de la Lisabona. Sint liberi s-o facă ! Dar de atunci s-au 
schimbat multe în echipa noastră. Sau, cine știe, poate doresc 
să-și dea singuri curaj...

Discuțiile continuă tot mai însuflețite. Iar concluzia o trage 
Ghergheli :

— Duminică, Eusebio și compania vor trebui să joace împo
triva a unsprezece fotbaliști și a 80 000 de spectatori !

__________________________________________________________________________________________________________________



de peste hotare Tensiune la Montevideo
• După ciocnirile din capitala Uruguayului

lin film despre 
vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
in R.F. Germania

Pe 
felor 
un film de actualități 
cuprinde aspecte importante 
ale vizitei președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, in R. F. 
Germania. Totodată, filmul 
înfățișează prezențe românești 
în orașul Bochum și frumu
sețea turistică a litoralului 
românesc. Realizat de Casa 
de filme „Century Fox", pe
licula este difuzată simultan 
in R.F.G., Austria, Elveția și 
Canada, de către agenția 
Globus Presse.

ecranele cinematogra- 
vest-germane rulează 

care

Problemele strategiei dezvoltării
dezbătute la E.C.O.S.O.C

Raportul secretarului general al O.N.U. men
ționează creșterea schimburilor României cu 

țările în curs de dezvoltare
Cea de-a 55-a sesiune a Consiliului Economic și Social al 

O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) acordă o importanță deosebită examinării 
rezultatelor înregistrate in domeniul înfăptuirii obiectivelor celui 
de-al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare.

Principalul document consa
crat acestei teme aflat in atenția 
sesiunii, raportul secretarului 
general al O.N.U. asupra aplică
rii Strategiei internaționale a 
dezvoltării, apreciază că „în an
samblu, țările în curs de dezvol
tare au abordat al doilea Dece
niu al dezvoltării într-o situație 
mai favorabilă decit se aflau in 
pragul primului Deceniu".

Cu toate acestea — continuă 
raportul — „un mare număr de 
probleme esențiale ale dezvoltă-

„FIECARE ȚARĂ ARE DREPTUL SĂ 
OPTEZE ÎN MOD INDEPENDENT
PENTRU UN MODEL PROPRIU

DE DEZVOLTARE"
Document prezentat de delegația peruană la O.S.A.

„FIECARE ȚARA ARE DREP
TUL SA OPTEZE IN MOD IN
DEPENDENT PENTRU UN MO
DEL PROPRIU DE DEZVOLTA
RE", se arată intr-un document 
prezentat de delegația peruană 
în' cadrul unui subcomitet de 
lucru al Comisiei speciale a Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.) privind restructurarea 
sistemului de relații interameri- 
cane. ale cărei lucrări se desfă
șoară la Lima. Acest drept — se 
subliniază in document — im
plică respectarea din partea co
munității internaționale a mode
lului propriu de dezvoltare al 
fiecărei țări, cooperarea între 
state și adoptarea de măsuri co
lective care să creeze condițiile 
favorabile dezvoltării. în acest 
sens. Peru a propus CONDAM
NAREA ORICĂREI ACȚIUNI 
PRIVIND ÎNTREBUINȚAREA 
FORȚEI SAU ORICE ALTA 
MĂSURĂ UNILATERALA CA
RE ATENTEAZĂ LA DEZVOL
TAREA ECONOMICO-SOCIALA 
INTEGRALA A STATELOR 
MEMBRE ALE ORGANIZAȚIEI 
INTERAMERICANE.

și profundă analiză și redefi- 
nire".

Președintele Alvarado a men
ționat, de asemenea, o altă reali
tate care confruntă, în prezent, 
continentul latino-american, și 
anume cerința imperioasă a „e- 
radicării sărăciei, exploatării și 
dominației străine pe care po
poarele noastre au suferit-o 
timp de secole".

rii au rămas nesoluționate și, în 
unele ramuri, evenimentele sur
venite în anii ’60 n-au făcut de- 
cît să le accentueze".

Pentru atingerea 
Deceniului 
ciază raportul — se 
mobilizare sporită ; 
umane, financiare și 
ale țărilor în curs de 
tare, de al căror efort 
depinde, în primul rînd, 
parea lor economică și 
Raportul citează, necesitatea în
lăturării obstacolelor netarifare 
si. în general, adoptarea de mă
suri menite să stimuleze schim
burile comerciale ale țărilor în 
curs de dezvoltare și sublinia
ză, de asemenea, importanța 
participării efective a acestor 
țări la negocierile G.A.T.T. și la 
discuțiile privitoare la sistemul 
monetar internațional.

Raportul subliniază că „în pri
mii doi ani ai Deceniului dez
voltării. țările socialiste din Eu
ropa și Asia și-au asumat, față 
de țările în curs de dezvoltare, 
noi angajamente în materie de 
ajutor economic", suma medie 
anuală a noilor credite acordate 
fiind de peste două ori mai mare 
decit creditele furnizate între a- 
nii 1961 și 1965 și cu 60 la sută 
mai mare față de creditele din 
1966—70. în acest context rapor
tul menționează faptul că „ÎN 
CURSUL ULTIMILOR ANI 
ROMANIA, A DEZVOLTAT ÎN
TR-O MĂSURĂ CONSIDERA
BILA, SCHIMBURILE SALE CU 
tarile In curs de dezvol
tare".

obiectivelor 
dezvoltării — apre- 

! impune o 
a resurselor 

materiale 
dezvol- 
prbpriu 

emanci- 
socialâ.

Ambasadorul român in
Bangladesh și-a prezentat

scrisorile de acreditare
Ambasadorul extraordinar 

plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Dacca, Iosif 
Chivu, a fost primit, la 11 iu
lie, de președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Abu Sa- 
yeed Choudhury, căruia i-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis șefului statu
lui Bangladesh din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj de prietenie, cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire personală- și urări de pros
peritate pentru poporul din Ban
gladesh.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Republicii Populare 
Bangladesh a rugat pe ambasa
dorul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial și cele mai bune 
urări de noi succese în activita
tea sa, spre binele poporului ro
mân, al păcii și colaborării in
ternaționale. Președintele Abu 
Sayeed Choudhury a elogiat 
principialitatea, dinamismul și 
clarviziunea șefului statului ro
mân, prețuit și stimat in Ban
gladesh.

• Studenții sprijină greva generală
Starea de tensiune continuă să se mențină pe întreg te

ritoriul Uruguayului, în special în capitala țării, Montevideo, 
după ciocnirile dintre poliție și participanții la o demonstra
ție organizată în semn de protest față de hotărirea președin
telui Bordaberry de a-și asuma puteri depline (prin dizol
varea Congresului Național și 
delor opoziției).

interzicerea activității parti-

MOZAMBIC : Elevi de la o școală primară din zona elibe 
rată in timpul unei ore de clasă.

Pentru a preveni noi acțiuni 
de protest, palatul guvernamen
tal din Montevideo a fost în
conjurat de o. unitate de tancuri 
și detașamente ale infanteriei 
care au încercuit, de asemenea, 
clădirile Universității Centrale 
și ale altor instituții de învăță- 
mint superior, ocupate de stu- 
denți. Studențimea sprijină gre
va generală, declanșată la ape
lul. Convenției Naționale a 
Muncitorilor (C.N.T.) și intrată 
în cea de-a 15-a zi. Patrule ale 
gărzii republicane circulă în 
permanență pe străzile capita
lei, a cărei activitate pare in 
întregime paralizată, inclusiv 
în portul Montevideo. Fabricile 
sînt închise, iar băncile funcțio
nează doar parțial. Agenția 
Reuter anunță că au fost emise 
mandate de arestare pentru alți 
52 de lideri sindicali, la care se 
adaugă arestarea președintelui 
Consiliului Partidului Blanco, 
Homer Murdoch.

Președintele Bordaberry a 
procedat la numirea a patru noi 
miniștri în 
care și-au 
27 iunie.
Etcheverry
rul industriei și

Eduardo Crispo Ayala — la De
partamentul lucrărilor publice ; 
Edmundo Narancio — la mini
sterul educației și culturii, și 
Juan Irulegui — la ministerul 
sănătății publice.

Succese ale forțelor 
patriotice Khmere

locul foștilor titulari 
depus demisiile la 
Aceștia sînt : Jose 
Stirling la mipiste- 

comerțulu.i ;

• FORȚELE PATRIOTICE 
KHMERE continuă să exerci
te presiuni asupra trupelor 
lonnoliste, obligîndu-le să se 
retragă tot mai aproape de 
Pnom Penh. relatează agen
ția U.P.I. Citind surse de 
pe fronturile de luptă, agenția 
menționează că batalioane lonno
liste și-au abandonat pozițiile, 
situate la 43 km. nord de ca
pitala cambodgiană. Forțele pa
triotice continuă, in același timp, 
să înainteze la sud și Ia vest de 
Pnom Penh.

Pe de altă parte, se informea
ză că aviația S.U.A. a efectuat, 
marți, noi raiduri împotriva for
țelor patriotice.*

„Ați semănat pe unde ați trecut. Cu mîini ti
nere, cu căldura tinereții. Dar cu maturitatea 
celor care înțeleg istoria...". Sînt cuvinte de bun 
venit, adresate de președintele Republicii, Sal- 

• 1 ■- juije,
stea-

Corespondență din Santiago de Chile

pentru „Scînteia tineretului"

vador Allende, miilor de tineri, care, la 5 
au inundat centrul capitalei cu talazurile 
gurilor. Pe drumul lui

• ÎNTR-UN interviu acordat 
ziaristului mexican Luis Suarez, 
de. la publicația „Expresso", 
șeful statului peruan, Juan Ve
lasco Alvarado, a subliniat nece
sitatea ' redefinirii „nu numai a 
rolului și structurii Organizație.! 
Statelor Americane — O.S.A., ci 
și a caracterului și funcționării 
sistemului interamerican in an
samblul său", element politic în 
care pozițiile țărilor de la sud 
de Rio Grande converg. ..Pentru 
noi toți este clar — a ținut el 
să'precizeze — că problemele și 
conceptul de securitate națională 
și continentală impun o rapidă

Masacrul die la Virîyamu 
?■ vizita lui Caetano».

Proteste în Anglia împotriva călătoriei 
premierului portughez

în preajma vizitei oficiale la Londra a premierului portughez 
Marcello Caetano, prevăzută pentru perioada 16—19 iulie, cu care 
prilej va fi celebrată și a 600-a aniversare a alianței istorice 
dintre Anglia și Portugalia, în cercurile politice și de presă, ca 
și in opinia publică britanică s-a declanșat o puternică reacție 
negativă la adresa acestei inițiative a Guvernului Marii Britanii 
și a politicii colonialiste a regimului de la Lisabona.

Opoziția față de vizita primului ministru al Portugaliei a atins 
unul din punctele de Vîrf la 10 iulie, cind ziarul „TIMES" a dat 
publicității unele informații furnizate de misionari englezi, potri
vit cărora trupele colonialiste portugheze s-au dedat la masacre 
în masă împotriva populației civile din Mozambic. în articolul 
apărut în „TIMES", sub semnătura preotului misionar Adrian 
Hastings, de la „The College of Ascension", din Birmingham, se 
menționează că. în decembrie 1972, trupele colonialiste portu
gheze au măcelărit peste 409 de locuitori pașnici, printre care 
femei și copii, in localitatea Wiriyamu. din Mozambic, sub mo
tivul că aceștia acordau ajutor Frontului de Eliberare 
(FRELIMO).

In baza acestor informații, liderul opoziției laburiste, Harold 
Wilson, a cerut, la 10 iulie, în Camera Comunelor, primului 
ministru Edward Heath să anuleze vizita oficială a șefului guver
nului portughez. în declarația sa, dată publicității, H. Wilson 
arată, între altele : „Dacă guvernul portughez nu poate dezminți 
imediat și de o manieră convingătoare această informatic, po 
porul britanic are dreptul să ceară ca primul ministru Edward 
Heath să anuleze invitația făcută premierului Caetano".

Pe de altă parte, în cadrul acțiunilor de protest împotriva vizi
tei șefului guvernului portughez, circa 75 de parlamentari, diplo- 
mați, ziariști, lideri ai bisericii se întâlnesc, la 11 iulie, 
a condamna politica colonialistă a Portugaliei in Africa 
guvernului conservator să înceteze sprijinul material 
acordat regimului de la Lisabona.

Două din aceste steaguri au 
făcut drum de două săptămîni, 
purtate in fruntea a două coloa
ne care, de la 21 iunie, porni
seră - una din nordul tropical, 
de la Arica, cealaltă din sudul 
cu suflarea rece a iernii australe 
— intr-un „marș al tineretului 
împotriva fascismului". Coloana 
din sud purta numele lui Lau
taro, erou legendar al luptelor 
duse de araucani împotriva con
chistadorilor spanioli. Cea care 
a venit din nord și-a ales numele 
lui Recabarren, inițiator al orga
nizării primului partid muncito
resc din Chile care a luat naș
tere în regiunile miniere din 
zona de miazănoapte a țării. 
Au participat, la acest marș, 
tineri muncitori, țărani, studenți, 
membri ai organizațiilor de ti
neret aparținind de partidele 
„Unității Populare" și alții, 
care, fără a face parte din a- 
ceste organizații, sînt animați de

împo-sentimentul patriotic al 
trivirii față de cei care ar dori să 
înăbușe pulsul înnoirilor econo
mice și sociale pe pămîntul chi
lian. “ 
aceea 
formă 
pârii 
lupta 
țiunii, 
negurile 
apăruse, Ia 29 iunie, 
unei lovituri 
populare,

Deviza marșului a fost 
de a da expresie, într-o 
specifică vîrstei, partici- 
hotărite a tineretului la 

populară împotriva reac- 
a grupărilor fasciste. Din 

uneltirilor acestora, 
tentativa 

i împotriva puterii 
________ încercindu-se asalta- 
rea palatului prezidențial. Clasa 
muncitoare din Chile și forțele 
armate au zădărnicit manevrele 
reacțiunii, ale celor care vor să 
frîneze procesul revoluționar.

...Marșul „Lautaro-Recabarrer." 
a purtat in zeci de orașe, sate, 
cătune din deșert sau din selva 
un mesaj 
tic. Peste 
tuziasmul 
jurat pe

revoluționar și patrio- 
tot, afecțiunea și en- 
localnicilor i-a incon- 
participanții la marș.

Organizația profascistă „Patrie și Libertate"

Și
Și

pentru 
a cere 
moral

o recunoscut participarea membrilor săi la

tentativa de lovitură de stat

Lautaro și Recabarren...
Un marș al tineretului chilian în sprijinul 

„Unității Populare"
Emoționantă a fost hotărirea 
unui bătrin din Copiapo, Victor 
Pasten, 
Ioanei 
său - i s-a alăturat, 
adesea, alături de tinărui Perez 
care ducea steagul coloanei - 
steagul național. Iar cind coloana 
Lautaro a ajuns intr-una din 
suburbiile capitalei, la San Ber
nardo, i-a întâmpinat o locomo
tivă de pe care un grup de mun
citori feroviari au ținut să-i 
salute, să-și exprime înalta con
siderație pentru acțiunea lor.

După cele două săptămîni de 
marș i-a primit populația capi-

care — la trecerea co- 
Recabarren prin orașul 

Mergea,

talei. S-au întâlnit în piețele din 
centru florile și steagurile par- 
ticipanților la marș cu cele ale 
mulțimii care i-a primit. S-au 
întilnit aceleași devize sub sem
nul cărora masele populare mi
litează pentru propășirea patriei. 
In salutul 
coloane de către reprezentanții 
sindicatelor 
de tineret și-a 
voința celor ce 
menii muncii, 
sint hotărite să 
lea eliberării lor. Sintem deciși 
să împiedicăm și să zdrobim 
planurile celor care urmăresc un

adresat celor două

Ș< ai organizațiilor 
găsit expresie 
muncesc : „Oa- 
poporul, masele, 
avanseze pe ca-

război civil", In diferite forme și 
in limbajul simplu, dar cel mai 
convingător, al faptelor, tinerii 
din coloanele Lautaro și Reca- 
barren au dat glas acestei ho- 
tăriri. Și drumul lor, pe care au 
purtat, de-a lungul a mai mult 
de 2 000 de kilometri, steagul 
național, a fost 
brazdă,
totuși, atît de real-semănat, cum 
spunea președintele Allende, cu 
mîini tinere, cu căldura tinereții".

ca o lungă 
un ogor-alegoric și,

ELENA POP

JAPONIA : Pescari demonstrind la Tokio Bay împotriva poluării mărilor din jurul arhipelagului.

Organizația profascistă 
„Patrie și Libertate" din 
Chile a recunoscut parti
ciparea membrilor săi la 
tentativa de lovitură mili
tară de stat, eșuată, de la 
29 iunie — informează 
agențiile PRENSA LATI
NA și INTERPRESS SER
VICE.

Intr-un comunicat oficial — 
reluat de ziarul „Ultima Hora" 
— semnat de conducătorul orga
nizației profasciste, Pablo Ro- 
driguez, și de alți cinci membri 
ai conducerii aflați, actualmente, 
în exil, se relevă că această ac
țiune sedițioasă a fost.pregătită 
cu minuțiozitate, din timp, și 
condusă de un grup de persoane, 
incluzînd și liderii organizației 
„Patrie și Libertate". între aceș
tia se afla și Patricio Souper 
Onfray, membru activ al organi
zației, și fratele colonelului 
Souper Onfray, comandantul re
gimentului de blindate nr. 2, 
care a atacat palatul guverna
mental ..La Moneda".

Agențiile de presă informează 
că față de această nouă provo
care a reacțiunii și în urma des
coperirii, în cadrul unor per
cheziții efectuate recent — la

membri organizației „Patrie și 
Libertate" — a unor depozite de 
arme și muniții, numeroase or
ganizații progresiste și persona
lități ale vieții politice chiliene 
au cerut autorităților „dezarma
rea grupărilor fasciste", denun- 
țînd activitatea lor dușmănoasă 
îndreptată împotriva intereselor 
poporului chilian.

La Santiago de Chile s-a anun
țat in mod oficial că șapte ofi
țeri participanți la tentativa de 
lovitură militară de stat vor fi 
judecați de către o instanță 
militară.

• MINISTRUL muncii, 
forge- Godoy, a declarat, în
tr-o conferință de presă, că 
planul economic de urgență, 
elaborat de guvernul Allende, 
trebuie să' constituie o sarcină 
fundamentala, de fiecare zi. 
Numai' repurtînd un succes 
deplin în domeniul economic, 
actualul cabinet va obține, 
implicit, succesul în soluțio
narea problemelor care gre
vează, în prezent, aprovizio
narea — a arătat el.
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Premiul Internațional 
Lenin

• IN CADRUL unei adunări 
festive desfășurate miercuri Ia 
Kremlin, in prezența conducă
torilor de partid și de stat so
vietici, lui Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.CiU.S., i-a fost înminat Pre
miul internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoa
re" pe anul 1972.

Premiul i-a fost conferit in 
urma hotăririi Comitetului pen
tru premiile internaționale Le
nin adoptată la ședința sa din 
19 aprilie.

• IN SUBURBIA PARIZIA
NA La-Celle-Saint-CIoud au 
avut loc convorbiri intre repre

zentanții Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și cei ai 
administrației saigoneze pri
vind viitorul Vietnamului de 
Sud. în conformitate cu preve
derile acordului de la Paris.

• LA SEDIUL UNIVER
SITĂȚII din Cambridge a 
avut Ioc colocviul româno- 
britanic de epigrafie. Cete 
două delegații au avut un 
schimb util de păreri și in
formații. punîndu-se bazele 
unei cooperări fructuoase 
între specialiștii români și 
cei britanici. Delegația româ
nă a fost condusă de prof, 
dr. D. M. Pippidi, iar dele
gația britanică, de prof. univ. 
.1. B. H ard Perkins.

Program de colaborare 
economică sovieto- 

francez
• DIN ÎMPUTERNICIREA 

guvernelor U.R.S.S. și Franței, 
Nikolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., și 
Valery Giseard d’Estaing, mi
nistrul economiei și finanțelor 
al Franței, au semnat, marți, la 
Moscova, un program de cola
borare in domeniul economiei 
și industriei pe o perioadă de 
zece ani — menționează agen
ția TASS. Se prevăd, intre al
tele, construirea unor complexe 
industriale în U.R.S.S. și Franța.

Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., I-a primit pe Valery 
Giseard d’Estaing. care conduce 
delegația țării sale la cea de-a 
opta sesiune a Comisiei mixte 
permanente sovieto-franceze.

Convorbirile de la 
Phenian

• IN CAPITALA R.P.D. CO
REENE a început, miercuri, cea 
de-a șaptea sesiune a convorbi
rilor dintre delegațiile Societă
ților de Cruce Roșie din Nordul 
și Sudul Coreei. La actuala se
siune se continuă discutarea pri
mului punct al ordinii de zi a 
convorbirilor, referitor la clari
ficarea adreselor și identității 
membrilor familiilor și a rude

lor acestora separate în cele 
două zone ale Coreei — trans
mite agenția TASS.

Inundații în’ Turcia
• NORDUL TURCIEI este în 

prezent amenințat de mari inun
dații datorită ploilor extrem de 
abundente căzute in ultimul 
timp. Un bilanț provizoriu al 
intemperiilor face cunoscută 
moartea a 8 persoane și distru
gerea unor importante supra
fețe cultivate cu ceai.

Pe de altă parte, în podișul 
Anatoliei bîntuie o secetă care, 
potrivit aprecierilor oficialități
lor. a provocat mari pierderi 
culturilor în regiunile Elazig, 
Malatyia, Mardin și Siirt.
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P
e Khin era vremea 
cireșelor. Le-ai fi 
putut rupe cu mina 
în fuga trenului. 
Din păcate, pe lin
gă cireși se mai 
înghesuie și case de 2—3 etaje, 

incit poți vedea ce au oamenii 
pe masă dar nu și întreaga 
desfășurare in ritmuri wagne
riene a apelor Rhinului. Pe 
virful fiecărei pante, aparent 
inaccesibilă, apare cite un cas
tel de unde feudalii de altădată 
aveau, desigur, o imagine cu
prinzătoare a intenților oricăror 
musafiri doriți sau nedoriți. 
Impresiile din planul superior 
al malului Rhinului sînt risipite 
de viteza favorită parcă, de 135 
km pe oră, a miilor de mașini 
care se grăbesc să se întâlneas
că cu Koln-ul.

Oraș construit mai ales pe 
malul stâng al fluviului, Koln-ul 
își privește de vizavi citade
lele industriale care fabrică 
automobile, cabluri metalice, 
cauciuc, produse petrochimice, 
farmaceutice dar și ciocolată 
sau parfumuri. Eau de Cologne 
— produs rafinat al orașului — 
fusese pe la 1710 descoperirea 
unui chimist italian stabilit 
aici, Giovanni-Maria Farina.

Numele orașului are rezonante 
latine într-o civilizație exclusiv 
germanică. Și nu intimplătoi. 
Pe la anul 55 î.e.n. Cezar a 
traversat Rhinul în dreptul lo
calităților Andernach și Koblenz 
(sabia Iui se păstrează in Tem
plul Iui Marte) ; pe la anul 
38 i.e.n., generalul roman Mar
cus Vipsanius Agrippa a așezat 
tribul germanic Ubier în aceas
tă regiune, punind fundațiile 
orașului de astăzi. Repede, așe
zarea a devenit municipiu cu
noscut sub denumirea de Colo
nia Claudia Ara Agrippinen- 
sium.

Dezvoltat continuu de-a lun
gul secolelor, Koln-ul a ieșit din 
zidurile sale medievale în 1881 
cînd acestea au fost demolate 
și a început să se construiască 
în jurul tradiționalului Ring 
al orașelor vechi germane. Pînă 
in 1922 au fost încorporate dis
trictele mărginașe, Deutz și 
Worringen așa incit în răstimpul 
a cîtorva zeci de ani. orașul s-a 
întins în granițele naturale din 
prezent. Koln-ul se află în pra
gul sărbătoririi a 2 000 de ani 
de existență. Inima sa o repre
zintă giganticul edificiu al Do
mului (600 ani vechime).

Pînă la 157 metri înălțime se 
etalează copleșitoarea fantezie

gotică a sculptorilor și ornamen- 
tatorilor dcsăvîrșiți ai unor se
cole de mult apuse. De jur îm
prejur, sub zidurile înflorite de 
iscusința vechilor meșteri, se 
strivesc între ele tot genul de 
magazine, de inspirație recentă, 
pline vîrf cu suveniruri întru
chipând sau ilustrînd Domul.

dispune de cel mai întins „oraș 
vechi" dintre toate orașele vesi- 
germane. In Evul Mediu, cu cei 
40 000 de locuitori ai săi, era 
considerat cel mai mare oraș, 
rivalizînd cu Liibeck în Liga 
hanseatică.

In 1945, 90 la sută din orașul 
vechi și 70 la sută din cel nouMonograma Koln-ului

însemnări de DOINA TOPOR

Pe Hohe Strasse circulația ma
șinilor este interzisă ; magazi
nele se înșiră armonios cu vi
trinele lor spațioase. Un astfel 
de perimetru, deschis practic 
numai preocupărilor comerciale, 
care creează o atmosferă întru- 
citva intimă se găsește în fie
care oraș mai mare vest-ger- 
man. în Ring se mai în
tâlnesc încă străduțe înguste, 
pietruite, case cu ferestre strim
te ca pentru o aruncătu
ră de ochi. Printre ferestre 
cifre de doi coți te informează 
exact asupra anului de con
strucție : 1265 alături de 1672 
semnifică două case din două 
secole diferite, alăturate una de 
alta numai prin unitatea unui 
stil sobru.

E un lucru știut, Koln-ul

erau distruse. Reconstrucția in
tensă de după război a salvat 
monumente istorice și a aliniat 
orașul la stilul arhitectural mo
dern. O deosebită reușită a lu
crărilor de reconstrucție și 
modernizare este Giirzenich, sală 
de concert din secolul XV care 
și-a păstrat fațada gotică dar 
dispune de un interior complet 
nou. Cea mai de seamă pecete 
pe care constructorii moderni 
au pus-o orașului o reprezintă 
Severinsbriicke — un pod elas
tic de 230 metri lungime, sus
pendat pe un pilon central de 
80 metri înălțime de pe care 
Rhinul. portul Rheinau, turnu
rile numeroaselor catedrale, 
edificiile administrative și cele 
ale marilor companii formează 
monograma orașului.
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