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Lucrările de construcții pe 
platforma industrială a orașului 
Zalău, continuă. în aceste zile 
pe șantierele de la întreprinde
rea de produse ceramice, Fabrica 
de conductori electrici emailați, 
constructorii sînt într-o aprigă 
bătălie cu timpul pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă și tot
odată economisirea de materiale.

Bunăoară, la întreprinderea de

produse ceramice se montează 
utilajele pentru etapa a IÎI-a de 
dezvoltare a acestei întreprin
deri. După cum ne relata tînărul 
maistru loan Opriș, șeful lotului, 
cei 113 constructori, 11 lăcătuși 
și nouă instalatori s-au angajat 
ca pînă la predarea în probe 
tehnologice a obiectivului să lu
creze în fiecare sîmbătă program 
prelungit de zece ore și cîte

două duminici pe lună cîte opt 
ore.

Lăcătușul Vasile Hosu, dul
gherul Benamin Deleanu, fiera
rul betonist loan Plosca și con
structorul Gheorghe Deneș ne-au 
încredințat că atît ei cît și echi
pele pe care le conduc vor lu
cra și douăsprezece ore cînd va 
fi cazul pînă la punerea în func
țiune a obiectivului.

La Fabrica de conductori e-

I

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU SOSIT ÎN REPUBLICA CUBA
Intr-o atmosferă sărbătorească, de puternic entuziasm

popular, Havana a intimpinat cu cele mai înalte onoruri
pe solii României socialiste

lectrici emailați prima capacitate 
de producție, prin efortul con
structorilor cît și al echipelor de 
montaj din partea beneficiaru
lui, a intrat în probe tehnologice 
la 23 August, cu un avans sub
stanțial.

rea- 
din- 
spu- 
Ma- 
Ast-

— Acest avans s-a putut 
liza prin strînsa colaborare 
tre noi și constructor — ne 
nea tînărul inginer Nicolae 
ier, directorul noii fabrici,
fel, în trimestrul patru al acestui 
an, vom produce profile din sîr- 
mă în valoare de 55 milioane lei.

— Constructorii de pe platfor
ma industrială a Zalăului sînt 
pe terminate cu toate lucrările 
de construcții, ne spunea utecis- 
tul Vasile Rotaru, șeful șantieru
lui. Organizația U.T.C. din șan
tier, care numără peste 200 de 
uteciști, pe lîngă eforturile de
puse pentru recuperarea rămî
nerilor în urmă, alături de con
structorii mai vîrstnici, a reușit 
să facă economii însemnate de 
materiale. Este îndeajuns să ară
tăm că la punctele de lucru un
de sînt întîlniți constructorii noș
tri pînă la ora actuală s-au eco
nomisit 37 tone ciment, 18 tone 
fier beton, 16 500 bucăți cără
midă, șase metri cubi de seîn- 
dură, 4 metri cubi bile lemn, doi 
metri cubi dulapi și alte mate
riale. Toate acestea arată că 
fiecare constructor a știut să-și 
gospodărească judicios mate
rialele cu care lucrează.

OVIDIU MARIAN

• Populația capitalei 
Republicii Cuba a fă
cut o primire gran
dioasă înalților oas
peți români

• Pe bulevardele Ha
vanei : o jumătate 
de milion de oameni 
au salutat cu gesturi 

spontane de simpa
tie pe conducătorul 
partidului și statului 
nostru

• Mulțimea entuziastă 
scandează : „Tră
iască Partidul Co
munist Român, tră
iască eroicul popor

* l/f roman !

• Emoționante mani
festări de prietenie 
care confirmă trăini
cia și sinceritatea 
bunelor relații din
tre „unicul stat so
cialist latin din Eu
ropa și primul stat 
socialist din America 
Latină"

Havana — Capitala Repu
blicii Cuba, primul stat socialist 
pe pămîntul Americii Latine, a 
întîmpinat miercuri, 29 august, 
cu căldură și entuziasm popular, 
cu cele mai înalte onoruri, așa 
cum sînt primiți oaspeții cei 
mai aleși, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, face o vizită 
oficială de prietenie în această 
țară.

Această primire festivă, plină 
de însuflețire și strălucire, chi
purile surîzătoare ale oamenilor, 
atmosfera sărbătorească ce și-a 
pus pecetea pe întreg orașul 
constituie o grăitoare mărturie 
a sentimentelor de stimă și sim
patie pe' care popoardle român

și cubanez le nutresc unul față 
de altul, a relațiilor de prietenie 
frățească care le unesc. Este o 
realitate care se manifestă ple
nar încă din primul moment în 
care solii poporului român au 
pus piciorul pe pămîntul Cubei 
libere.

...Este ora 10,00 ora locală 
(16,00 ora București ului), cînd 
aeronava prezidențială, arborînd 
fanioanele tricolore, aterizează 
pe aeroportul capitalei cubaneze 
ce poartă numele eroului națio
nal Jose Marti. În drum spre 
Havana, aeronava a survolat 
spațiul aerian al Ungariei, Aus
triei, R.F.G., Belgiei, Olandei, 
Angliei, Irlandei, Canadei și 
S.U.A., cu o escală în orașul 
Gander, din Terra Nova (Ca
nada). Pe aeroportul din 
Gander, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena

Ceaușescu au fost întîmpinați 
de primarul orașului, doamna 
Aasel Newhook. Președintele 
Consiliului de Stat a fost rugat 
de primar să semneze în Cartea 
de onoare unde se întîlnesc 
iscăliturile unor ilustre per
sonalități care au vizitat orașul. 
La aeroport se afla de față 
ambasadorul român la Ottawa. 
Bucur Șchiopu.

Aeroportul Jose Marți, pe care 
ne aflăm, este pavoazat sărbăto
rește cu drapelele de stat ale 
României și Cubei. Clădirea 
aerogării este dominată de un 
imens portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe mari 
pancarte stă scris în limba 
română cu litere mari „Bine 
ați venit, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu". O altă lozincă în 
limbile spaniolă și română adre
sează urarea „Bienvenidos re-

presentantes del hermano pueblo 
rumano". (Bun sosit soli
lor poporului frate român). 
In incinta aeroportului, ca și pe 
terasa aerogării se află nu
meroși locuitori ai capitalei — 
muncitori, țărani, funcționari, 
studenți, Care au venit să-și ma
nifeste bucuria în această zi a 
prieteniei româno-cubaneze. 
Mulți au ținut să salute într-un 
mod original pe reprezentanții 
poporului român : ei poartă 
pancarte scrise de mină, urări 
de bun venit, dedesubtul cărora 
sînt indicate numele colective
lor de muncă din care fac parte.

La coborîrea din avion, care 
din momentul intrării în spațiul 
aerian al Cubei a fost escortat 
de o formație de reactoare a 
forțelor aeriene cubaneze, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt

salutați cu căldură de tovarășul 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, pre
cum și de tovarășul Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele 
Republicii Cuba, cu soția, Ca- 
ridad Molina de Dorticos, de 
tovarășul Raul Castro Ruz, vice- 
prim-ministru și ministru al 
forțelor armate revoluționare, și 
soția sa, Vilma Espin de Castro, 
președinta Federației Femeilor 
Cubaneze. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz 
se îmbrățișează. Tovarășa Ca- 
ridad Molina de Dorticos 
oferă un buchet de flori 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Conducătorul partidului și 
statului nostru prezintă apoi 
gazdelor pe tovarășii Ion Pă-

țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Sînt de față 
Petre Ionescu, ambasadorul 
României la Havana, și Nicolas 
Rodriguez, ambasadorul Cubei 
la București.

În continuarea ceremoniei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășul Fidel Castro 
Ruz, se îndreaptă spre compania 
de onoare aliniată pe aeroport. 
După ce primesc raportul co
mandantului companiei, cei doi

(Continuare în pag. a Ul-a)
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0 TONĂ DE 
MOTORINĂ

Calculul este precis : în fieca
re zi, fiecare tractor consuma 
circa doi litri de motorină pentru 
acoperirea distanței de la sec
ție la locul de muncă. Și între
prinderea agricolă de stat Cliir- 
nogi dispune de aproape cinci 
sute de tractoare. Firește, a- 
ceastă risipă se cerea evitată. 
Cum ? Soluția a oferit-o ingine
rul Ion Oancea : tractoarele să 
nu mai revină la secție, peste 
noapte rămîn acolo unde au lu
crat peste zi ți unde vor fi 
ocupate în dimineața următoare ; 
tractoriștii urmînd să revină în 
sat, iar apoi la program cu o 
remorcă-traseu. Ideea a condus 
la obținerea, în fiecare hi, a 
unei economii de peste o tonă 
de motorină, iar în primele 
șapte luni și jumătate ale acestui 
an la cîștigarea necesarului de 
combustibil pentru executarea 
complexului de lucrări pe o mie 
de hectare cultivate cu porumb. 
Cînd va fi preluată și generali
zată, această inițiativă și de către 
alte întreprinderi agricole de 
stat, de către stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii ? Prin 
calculul de eficiență aceasta se 
impune atenției.

GH. F.

ÎNALTĂ SOLIE
A PRIETENIEI

Șl COLABORĂRII
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU 

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

săptă- 
zile, 

anun-

lr> ultimele două 
mini, odată la cîteva 
presa românească a 
țat cîte-o invitație, adresată 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către un șef 
de stat latino-american : o 
invitație de a face o vizită 
oficială. Una după cealaltă, 
au fost publicate invitații din

opt țâri, literalmente de la 
un capăt la altul al Americii 
Latine, deci cu o frecvență 
și intr-un număr care singu
re pot da o idee de impor
tanța acestei călătorii. Ast
fel, pe hartă s-a desenat un 
spațiu de șapte milioane de 
kilometri patrați (cit o jumă
tate de continent), spațiul 
vital a opt națiuni care în
sumează o sută de milioane

de locuitori - cifră impre
sionantă chiar in condițiile 
suprapopulatului nostru glob 
de azi. La mii de kilometri 
de România, un drum care 
el însuși adună 33 de mii de 
kilometri. Succesiunea boga
tă și ritmică a invitațiilor a

PETRU POPESCU
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IMPERATIVE ÎN AGRICULTURĂ

TRANSPORTUL
SI DEPOZITAREA 

recoltei la timp 
si în condiții optime

O dată . începută recoltarea, 
problema transportului și depo
zitarea cerealelor devine proble
ma nr. 1 a campaniei de toam
nă. Orice întîrziere atrage după 
sine necondiționat pagube. Ast
fel stînd lucrurile, pregătirea 
spațiilor de depozitare trebuie 
începută mult înainte de intra
rea culegătorilor în lanuri, gos
podarul adevărat îngrijindu-se 
de buna funcționare a mijloace
lor de transport, de starea pătu- 
lelor și magaziilor ca de ochii 
din cap. Deși forțat, al doilea 
termen de comparație, așa cum

a fost ea formulată de președin
tele C.A.P. „ÎL Iunie" din Poșta 
Cîlnău, județul Vrancea, subli
niază grija pe care cooperatorii, 
I.A.S.-urile o au pentru a finali
za în condiții optime planul. în 
aceste condiții depozitarea cere
alelor nu este o chestiune de ru
tină, ci examen de maturitate al 
oricărei unități agricole, al fie
cărui cooperator sau muncitor 
de la I.A.S. și nu în ultimul rînd 
al organelor politico-administra
tive de la nivelul comunelor.

Am vizitat timp de două zile 
mai multe cooperative agricole

C.A.P. Poșta-Cîlnău: meca
nizatorii Dumitru Dăniță și 
Ivan Pascu se evidențiază în 
executarea arăturilor pentru 
grîu.

Foto: V. RANGA

din județul Vrancea pentru a ne 
face o părere cît mai apropiată 
de adevăr despre modul în care 
este pregătită ultima fază a re
coltelor de toamnă — drumul 
către magazii.

La C.A.P. „11 Iunie" din co
muna Poșta Cîlnău pătulele au 
fost reparate, curățate, operația 
„depozitării" studiată în amă
nunt. De altfel, aici problema

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

LUCRURI
CURATE

de MiHAI STOIAN

Perioada vacanței se apropie de sfîrșit, și a concediilor 
masive de asemenea. La malul mării, într-o seară, pe o 
bancă, am stat îndelung de vorbă cu un tînăr sondor de pe 
Valea Prahovei. Era la a treia generație de petroliști și vor
bea de pe acum despre „a patra generație de petroliști Mun- 
teanu", căci, căsătorit fiind, avea și un băiat :

— Pe blazonul familiei noastre s-ar cuveni să fie o sondă. 
Știți, e o mare bucurie să-i poți lăsa fiului un „arbore ge
nealogic" ca acesta.

Deși neostenita mare și luna plină ne îmbiau la tăcere și 
reverie, am ajuns să discutăm - i-am cerut scuzele de rigoare 
pentru... deformația mea profesională - despre meseria lui. 
Vorbea simplu, fără să folosească formule prea complicate, 
dar avea - realmente - un simț al vieții, al autenticului, re
marcabile. După părerea lui - așa îmi declara cu voce 
scăzută, lăsînd parcă, intr-adins, bătaia mării drept fundal 
isonor — cheia problemelor din industrie ar consta în raportul 
dintre calitate și cantitate. Și îmi atrăgea atenția nu cumva 
să cad în eroarea de a crede că, dacă a plasat cantitatea 
pe locul al doilea, o socotește, cumva, „secundară". Ca si în 
cosmos, unde nu există sus și jos — colora el textul rostit cu 
comparații extrem de sugestive - aici nu există mai important 
și mai puțin important, între cei doi termeni ai „ecuației" 

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎNSEMNĂRI

Centralia termoelectrică de la

Chișcani — Brăila

SE APROPIE LI RINDUL NOSTRU
ORA PRODUCȚIEI APELAM LA IC N REȘIȚA

Dar ele 
putea fi livrate în curînd deoarece la reali-pe 

de 
de 

expe-
umăr

Centrala va începe în cu- 
rind să producă. Și atunci,, 
vor căpăta viață și coșul de 
fum, înalt de-ți amețește pri
virea, și turbinele, și caza
nele, miile de circuite elec
trice, iar p .filele de beton, 
luminate acum doar de cim- 
pie și soare vor căpăta o. 
lumină de interior, de la iz
vorul de kilovolți ivit aici 
din limpezimea dăruirii a 
atitor și atîtor constructori. 
Trec pe sub macarale, 
pe scări, urmăresc 
precipitate, marele 
pentru a pregăti un 
să facă primii pași. Dar din
colo de ceea ce se vede, și 
e cu adevărat măreț, simt 
că oamenii iși pregătesc in 
același timp și sufletele pen
tru emoții, pentru bucurii 
depline, pentru a admira cu 
o anumită detașare ceea ce 
miinile lor au făcut cu pri
cepere și hărnicie. „Azi vom 
da foc la cazan pentru su
flarea circuitelor, îmi spune 
un tînăr. Dacă ne sosesc mai 
repede niște filtre de la Uzi
na Vulcan și niște relee din 
import, înseamnă că vom 
porni pe 10-15 septembrie. 
Așteptăm aceste echipamente 
ca pe piinea caldă. Parcă nu 
mai avem răbdare, am vrea 
să începem mai repede". Ti
nărul Gheorghe Pană, se a- 
propie de alți tineri, le dă 
citeva îndrumări, apoi re
vine. Cu puțin timp in urmă 
era muncitor, odată cu de
butul acestei termocentrale 
debutează și dumnealui cu 
adevărat în profesia de 
maistru termoenergetic. „O, 
dar nu numai eu și termo
centrala, continuă Gh. Pană, 
sintem Ia ora debutului. Con
duc o formație in care lu
crează 25 de tineri care au 
absolvit școala profesională 
anul trecut. Pentru a trece 
cn bine acest examen, am

AZI RĂSPUND CEI VIZAȚI ÎN ARTICOLUL 
DE IERI :

Furnizorii de utilaje trebuie sâ-și potrivească 
pasul cu ritmul constructorilor

ure 
mișcări 

efort 
gigant.

dat insă înainte mai multe 
examene dificile".

Certitudinea formată 
parcursul a luni de zile 
efort continuu alături 
muncitori cu o vastă 
riență, sau umăr la
cu montorii, cînd au reușit 
să pipăie cu miinile lor fie
care șurub, fiecare piesă din 
complexele instalații de aici. 
F,manoil Avram îmi spune 
că din inițiativa tinerilor se 
efectuează acum unele mo
dificări la dulapurile de re
glaj pentru a se asigura 
o mai bună funcționare a 
lor. Acesta este încă un ele
ment care vorbește grăitor 
despre maturitatea tinerilor 
de aici, a colectivului abia 
închegat.

— Eu sînt șeful formației 
de la sectorul A.M.C., se re
comandă tinărul Virgil 
gulescu. Am 29 de ani 
sînt cel mai in vîrstă 
formație. Acum sintem 
proape gata cu finisările la 
grupul 1. în ce ne privește, 
de inline se poate porni. Fa
ță de termenul propus, am 
reușit să facem toate acțio
nările cu 8 zile mai de
vreme.

Constructorii încep 
încet să se 
rămas aici 
Dar nu se 
parte, ci la 
și ele in avans, sau la etapa 
a Il-a începută cu mult spor. 
Cind va veni peste citeva 
zile ora debutului, vor aler
ga și ei aici pentru ca și fe
țele lor să se încarce de 
bucurie și să străluciască in 
lumina marelui izvor de e- 
nergie electrică, de ei înăl
țat, la marginea de răsărit 
a Bărăganului.

Ne-

din
a-

încet- 
retragă. Au mai 
cîțiva montori. 
retrag prea de- 
cazanele 2 și 3,

ION CHIRIC

VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE

FLAMA SUDORILOR

Uzina Mecanică din Timișoara — ne spune - tovarășul 
director tehnic, inginerul Nicolae Popescu, se află intr-adevăr 
in intîrziere cu cele două greifere față de Fabrica de produse 
din beton celular autoclavizat din Constanța. ~ 
nu vor 
zarea lor un cuvint îl are de spus și întreprinderea con
structoare de mașini Reșița. In ciuda demersurilor pe care 
Uzinele Mecanice le-au făcut pentru urgentarea lucrărilor de 
rectificat interior și exterior a unor cilindri și tije, pînă acum 
nu s-a obținut nici măcar o promisiune. Noi — continua tova
rășul director — apelăm și pe această cale la colaboratorii 
noștri reșițeni, cu rugămintea, ca printr-un efort suplimentar 
să preia această lucrare, pentru ca in cel mai scurt timp, 
greiferele să ajungă la beneficiar.

Constructorii oțelăriei nr. 1 Tîrgoviște afirmă : „In luna octom
brie vom putea începe probele tehnologice".

Foto: GH. CUCU

în pădurea Mocear din va
lea Gurghiului se constru
iește un mare complex Inte
grat pentru pui de carne a- 
parținător întreprinderii avi
cole de stat din Tg. Mureș.

Imperativele care stau 
prezent în fața 
torilor, 
aici în 
mului de activitate, in
tr-o mai bună organizare ■ 
șantierului, o mai bună dis
tribuire a forței de muncă 
în raport de. existența fron
tului de lucru, de necesita
tea creării acestuia.

— Sectorul pentru selecție, 
hibridare și reproducție, ne 
informa Valentin Pescaru, 
șeful lotului, a fost populat 
deja la sfîrșitul lunii iulie și 
acum așteaptă recepția încă 
șase hale destinate păsărilor 
adulte. în mare, a continuat 
el, am cam terminat lucră
rile de construcții la acest 
punct de lucru. Trebuie să 
menționez însă că plecăm de 
aici cu misiunea neîncheiată 
și nu din vina noastră. La 
centrala termică, de exem
plu, am montat cazanele dar

in 
construc- 

se materializează
intensificarea ril- 

de activitate,

lipsesc și în momentul 
față arzătoarele; la stația 
incubație nici pînă acum 
au sosit incubatoarele.

Ia citeva sute de 
mai Încolo, pe mal 
hectare se întind

de 
de 
nu

metri 
multe 

con-

11 puteți găsi urmărindu-i 
o zi, sau mai multe, la lucru. 
Deși am avut și mai avem 
unele restanțe față de gra
fic ele vor fi recuperate. A- 
vem condiții ca să ne reîn
cadrăm în grafic, deci fer-

Complexul integrat pentru pui de carne-

Tg. Mureș

AȘTEPTAM
INCUBATOARELE

strucțiile celor trei ferme 
pentru pui de carne. Unele 
sînt în stadiu de finisare, al
tele abia la fundație. Aici 
lucrează lotul condus de to
varășul Attila Molnar.

— Toți membrii acestui 
lot sînt tineri, ne relatează 
el. Sînt uteciști și unii din- 
trei ei membri de partid, 
care știu să-și facă datoria. 
Argumentul afirmației mele

mele să poată 
termenul fixat.

— Pe ce vă 
mația ?

— Exceptînd 
Joasă tensiune, 
de transformare 
avem asigurate 
rialele necesare,
deficitar în perioada 
ceput a șantierului, îl 
tuia betonul pe care

produce la

bazați afir-

celulele de 
in posturile 

din 
toate 
Un

hale, 
mate- 

capitol 
de 1n- 
consti- 
il pri-

meam de la stația ce deser
vește construcția Fabricii de 
bere din Reghin. Recent 
ne-am construit o stație de 
beton proprie, așa că proble
ma e rezolvată, iar lipsa 
muncitorilor calificați a fost 
înlăturată prin detașarea a 
50 de salariați de Ia lotul lui 
Pescaru care și-a terminat 
treaba la ferma de repro
ducție.

— Vă dați seama că noi 
sintem interesați să realizăm 
Investițiile pe șantier cît mal 
repede. De aceasta depinde 
in mare măsură îndeplinirea 
planului de carne al între
prinderii, sublinia tovarășul 
Petre Chibulcuteanu, respon
sabilul cu investițiile, și mai 
mult decit atlt asigurarea 
pieței cu un număr sporit de 
pui. în momentul de față aș
teptăm sosirea incubatoare
lor și a celor două arzătoare. 
De aceea 
termediul 
prinderea 
rești care
aprilie, termenul contractual 
de livrare, ne tot amină. De 
ce tovarăși de la „Vulcan" ?

apelăm și prin in- 
ziarului la între- 
„ Vulcan" din Bucu- 
de la sfîrșitul lui

MIRCEA BORDA

SI STA TISTICILE CONSTRUCȚII»
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Din noua arhitectură a Gala- 
țiului: Institutul județean de 

proiectări.

Foto: AGERPRES

POT DEMONSTRA CALITATEA ȘCOLARE
9

Pe un șantier naval bio
grafiile profesionale se dez
văluie de Ia sine, aproape 
fără intervenția reporterului. 
Aici oamenii nu sînt adunați 
la un loc, in fluxul unei hale. 
Afară sau înăuntru, in pin- 
tecul navei sau sus pe catarg 
este o interminabilă hală. 
Aparenta dezordine, grăme
zile haotice de bare grele 
sau utilajele ciudate, grupu
rile de lucrători — cite 3—4 
la un Ioc — alcătuiesc tabloul 
muncii, imprimă ritm trepi
dant ansamblului. Iar ele
ganța conturului unei moto
nave nu poate să sugereze 
decît în mică măsură consec
vența tensiunii la care se 
muncește. Blocurile de metal, 
curbate sau verticala catargu
lui nu pot să declanșeze in 
spectator amplitudinea erois
mului. Iar triumful pupei, 
care imprimă navei aerul 
acela de lebădă vertiginoasă 
nu poate duce — prin capaci
tatea lui de-a esențializa im
pulsurile 
— decît spre 
unui act complex 
carii.

Dar dincolo de 
fastuoasă, dincolo 
pierea ei cu lebăda, fie ea șl 
de metal, cel care încearcă 
să-i cunoască devenirea, pas 
cu pas alcătuirea ei de fie
care zi, 
proces 
aparte.
consumă tacit, luminată lăun
tric de biografiile lucrători
lor, cealaltă in afară, avînd 
drept parteneri de forță 
sudorii, ale căror chipuri se 
contopesc, acolo, suspendați 
pe colosul de metal, cu Du
nărea și cu flacăra electrodu
lui, cu sudoarea ți cu bucu
ria efortului.

Unul din oamenii Șantie
rului Naval Oltenița, sudorul 
Aurel Popa, secretar al orga
nizației U.T.C. nr. 3 îmi fu
sese recomandat ca unul din 
cei mai „vîrstnici" specialiști.

— Nu e vorba de o spe
cializare obținută în urma 
vreunui curs. E o chestiune 
legată de viața șantierului. 
Iar această situație a mea 
corespunde, aș zice, preocu
părilor inginerului Constantin 
Șchiopu. El este, dacă vreți, 
părintele. El este inițiatorul 
și sufletul multor realități din 
șantier.

Alături de Aurel Popa ute- 
eiștii Gheorghe Chirtu și 
Gheorghe Bălan, sudori ca și 
colegul lor, și-au oprit pen
tru moment dialogul cu apa
ratul de sudură, participind 
la al nostru.

— Noi ne-am „specializat" 
In procedee noi care țin de 
tehnica sudării, intervine 
Gheorghe Bălan. Adică lu
crăm prin procedeele desco
perite de tovarășul Inginer 
Șchiopu. Sini Inovațiile dln-

unui drum sinuos 
coordonatele 

al impli-

motonava 
de apro-

va fi martorul unui 
de un spectaculos 
O latură a lui so

sului. „Tehnologia încărcării 
cu oțel inoxidabil a axelor 
din oțel carbon de calitate" 
și „Sudarea automată sub 
strat de flux, cu sirmă de 
cupru a bucșelor de bronz". 
Și nu că ne lăudăm noi, dar 
așa stau lucrurile. Am lucrat 
cu tovarășul inginer și In 
faza experimentării, iar acum 
s-ar zice că sintem deja spe
cialiști. Și nu numai noi. Și 
colegii noștri Tudor Mocanu, 
Gabriel Batistă, Gheorghe 
Țugui, Vasile Cuță. Numai 
prin ultimul procedeu reali
zăm un mare cîștig de timp 
și de bani. Fără această 
inovație Însemna să ducem 
piesele la alte Întreprinderi. 
Acum aceste procedee sînt 
extinse în tot șantierul nos
tru, precum și la unele șan
tiere și întreprinderi din țară. 
„Știți unde-1 găsiți pe to
varășul inginer Șchiopu, 
acolo, nl se spune, lingă 
motonava aceea este o ma
șină ciudată. Scornită tot de 
dînsul. E necesară la suda
rea automată a tuburilor a- 
eelea mari". L-am găsit. 
Cîtva timp inginerul Șchiopu 
m-a neglijat. Urmărea cu 
atenție in cite minute se în- 
vîrte cilindrul.

— Dacă se rotește mai 
mult de 12 minute nu mai 
iese sudura automată de ca
litate. Pînă acum le sudam 
manual. Era mult mai greu 
și destul de periculos.

Ii spun c-aș vrea să stăm 
de vorbă despre inovații.

— Ce se-ntimplă : n-am 
făcut aici lucruri miraculoase. 
Am căutat să răspund la 
niște chestiuni care preocu
pau șantierul, soarta motona
velor fluviale de 5 000 tone și 
a cargourilor maritime de 
2 150 tone, pe care le execu
tăm. E in joc și onoarea 
șantierului, pentru că majo
ritatea sînt destinate expor
tului. Ne-am amenajat un fel 
de laborator. Lucrăm, proiec
tăm, experimentăm. Dar ceea 
ce este mai important mi se 
pare a fi antrenarea tinerilor. 
Executînd prototipul, partici
pind la fazele de experimen
tare, cultura lor profesională 
s-a îmbogățit, devin, cum 
s-ar spune, specialiști.

La sediul Comitetului oră
șenesc Oltenița al U.T.C., 
primul secretar, Florin Ber- 
ehez, îmi vorbise despre in
ginerii Șchiopu și Cipleu ea 
despre niște tineri care tră
iesc viitorul la timpul pre
zent. Iar revelația mea după 
incursiunea făcută în șantier 
era aceea că ei, cei doi ingi
neri, ciștigaseră în lupta eu 
timpul ți pe ceilalți tineri cu 
care lucrau. Ca o lebădă fla
căra sudorilor lumina pe 
apele nopții țl-f auzeam 
lină plutirea prin văzduh.

DUMITRU ION DTNCA
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MUNCII DE PRIMIRE ÎN U. T. C.I
Cum se manifestă concret, 

preocuparea pentru atragerea 
noilor muncitori în organizații
le U.T.C., pentru educarea și 
formarea lor ca oameni oonști- 
enți de sarcinile ce le stau in 
față ?

„în ceea ce ne privește — 
Îmi spune Costinel Slrbescu, șe
ful sectorului evidență de la co
mitetul județean Buzău al 
U.T.C. — am avut o permanen
tă preocupare pentru cunoaște
rea tinerilor neuteciști, pentru 
«tragerea lor la activitatea or
ganizațiilor U.T.C., pentru pri
mirea lor in organizație. Nu 
am reușit Insă să avem 
o situație exactă pînă a- 
cum, lntrucit, pe de o parte, a- 
vem o mare fluctuație, și, pe de 
altă parte, pentru că nu întot
deauna au fost respectate de 
către toate organizațiile indica
țiile noastre privind cunoașterea 
neuteciștilor aflațl in sfera lor 
de activitate". La sfîrșitul 
primului trimestru la nivelul 
județului erau cunoscuți — din 
rapoartele statistice întocmite — 
circa 2 500 de tineri neuteciști, 
totuși, in trimestrul doi. au fost 
primiți în rindul organizațiilor 
cu vreo 800 mai mulți I Creșterea 
este îmbucurătoare, dezvăluind 
o sporire a preocupării organi
zațiilor în această direcție, dar 
este în același timp semnifica
tivă pentru nerealitatea cifrelor 
raportate la nivelul județului.

Acești tineri „pierduți" în 
evidențe, nu sînt, de fapt, cunos
cuți și deci nici nu se află in 
sfera de preocupări a organiza
țiilor de tineret. Pierderea sufe
rită pe planul formării și educă
rii lor politice este infinit mai 
Îngrijorătoare decit simpla lipsă 
de informare ce reiese din evi
dențele existente la județ. Ex
plicația rezidă în lipsa de fer
mitate în urmărirea propriilor 
indicații ale comitetului jude
țean al U.T.C., cît și în 
că adesea s-a recurs la 
comodă a primirilor în 
din rindul elevilor în 
rînd, adică acolo unde 
specific face să fie 
imediat și fără efort tinerii ne
uteciști. O situație ce ne-a fost 
prezentată de Mircea Chisling, 
șeful sectorului evidență de la 
Comitetul municipal Buzău al 
U.T.C., demonstrează cu priso
sință acest lucru : în trimestrul 
I al anului curent, din 280 de 
noi uteciști, doar 21 erau tineri 
muncitori ; în trimestrul II, din 
419 tineri primiți în rîndurile 
organizației erau 53 de munci
tori. pentru ca numai în lunile 
iulie și august, cînd sursa co
modă a primirilor din rindul e- 
levilor se închisese prin pleca-

faptul 
soluția 
U.T.C. 
primul 
cadrul 

cunoscuți

rea acestora în vacanță, să fie 
primiți aproape o sută de tineri 
muncitori, adică mai mulți de
cît în întregul semestru I. Se 
consideră oare că activitatea în 
rindul tinerilor muncitori se 
desfășoară doar in vacanțele 
școlare ? Adevărata cauză este 
doar comoditatea.

La nivelul organizațiilor 
U.T.C. din citeva întreprinderi 
am constatat totala necunoaște
re a tinerilor neuteciști existenți 
chiar acolo, în organizații. 
„Noi nu avem neuteciști" — ml 
s-a spus, spre exemplu, atît la 
Fabrica de zahăr, cît și la în
treprinderea de geamuri. „Cel 
mult unul-doi să mai fie pe la 
magazii, pe la „ambalaje" — 
spune concesiv Gheorghe Pre- 
doi, secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de geamuri". 
„Să tot fie 10—12 printre sezo
nieri — recunoaște și Aurelia 
Colan, casiera comitetului U.T.C. 
de la Fabrica de zahăr". Să ape
lăm, așadar, tot la cifre. A- 
nual, la Fabrica de zahăr sînt 
angajați aproximativ 400 de se
zonieri necuprinși nici măcar în 
evidența organizațiilor, după 
cum ni se spune, deși lucrează 
în jur de șase luni pe an. Oare, 
.in toată această perioadă, acești 
tineri sînt ai nimănui ? Atîta 
vreme cit nici măcar formal nu 
sînt prinși în evidențele orga
nizațiilor, ne Întrebam ce viață 
de organizație au ei, cum ac
ționează 
de aici 
prin și 
educarea
la întreprinderea de geamuri, de 
la începutul anului și pînă a- 
cum au fost angajați, după da
tele serviciului personal, circa 
316 tineri, în timp ce organiza
ția U.T.C. nu a crescut decît’ cu 
43 de uteciști. Diferența — des
tul de mare chiar scăzînd pe cei 
plecați în armată sau plecați din 
întreprindere — s-a pierdut un
deva, pe căile indiferenței. De 
altfel, aici, am asistat la un mo
ment ce ar putea fi considerat 
comic, dacă nu ar fi vorba de 
o treabă atît de serioasă. în ace
lași timp în care ni se argu
menta că în întreprindere nu 
există neuteciști, ne era prezen
tat tinărul Constantin 
descoperit intîmplător, 
cinci luni de la angajarea 
întreprindere, atunci cînd 
rul organizației U.T.C. din sec
ția în care lucrează î-a cerut

cotizația, crezînd că... e utecist ! 
„Nu puteam crede că e neute- 
cist — îmi spune Gheorghe Pre- 
doi, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere — doar 
a absolvit o școală profesio
nală..." Dar, chiar luînd de bună 
această afirmație, au trebuit să 
treacă cinci luni de zile pentru 
ca cineva să-i ceară cotizația ? 
Ce putem să mai credem des
pre acțiunile și activitățile la
care, în acest interval, a fost
antrenat acest „prezumtiv ute-
cist" ?.

Situația este elocventă pen-
•tru cauzele ce au determinat as
pectele relevate de statisticile 
analizate. De altfel, situația este 
in general cunoscută, fapt ce a 
determinat comitetele județean 
și municipal ale U.T.C. să caute 
unele soluții care, aplicate, tre
buie să determine modificări 
eubstanțiale în munca de atra
gere și formare a tinerilor ne-

uteciști, cît ți în însăși activita
tea politică a organizațiilor. Ne 
referim la inițierea unei evi
dențe nominale a tuturor tineri
lor între 14 și 26 de ani, desti
nată atît cunoașterii neuteciști- 
lor, cît și clarificării evidențe
lor organizațiilor U.T.C. în ace
lași timp, în funcție de rezulta
tele acestei acțiuni, se preconi
zează inițierea unor „cercuri ale 
tinerilor neuteciști" pe lingă 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi, cercuri destinate pre
gătirii și formării tinerilor din 
afara organizațiilor, prin acțiuni 
specifice lor cît și prin antrena
rea lor la activitățile organiza
țiilor de 
pregăti 
primirea 
Măsurile
rite ți aplicate cu perseverență 
pentru a nu avea soarta altor 
„indicații* anterioare, respecta
te ața cum am văzut.

tineret, pentru a-1 
corespunzător pentru 

lor in organizație, 
luate trebuie urmă-

MARIAN GRIGORE

I
organizația de tineret 
pentru formarea lor 

pentru muncă, pentru 
lor politică ? Similar.

Rusu. 
după 

sa în 
casie-

• In scopul asigurării u- 
nor condiții cit mal 
desfășurării 
învățămînt, 
urbane din 
fi date în
1 septembrie din fondurile 
centralizate ale statului 40 
săli noi de clasă, 3 ateliere 
școală, 2 laboratoare și un 
internat cu 200 de locuri, iar 
la sate 36 săli de clasă și 4 
laboratoare. In același timp, 
prin contribuția voluntară a 
cetățenilor din județ, vor 
mai fi date In folosință, 
odată cu noul an de invăță- 
mint, 135 săli noi de clasă 
și 14 laboratoare. De aseme
nea. a fost revizuită rețeaua 
celor 326 de ateliere școlare 
și s-au 
vitatea 
elevilor 
intr-un 
prinderi industriale 
tăți economice din raza ju
dețului.

La rindul ei, rețeaua in- 
vățămintului preșcolar se 
lărgește cu Încă 40 de uni
tăți, numărul lor total ajun- 
gînd la 420. Ca atare, vor 
putea fi cuprinși in aceste 
unități educative 20 400 de 
copii, cu peste 3 000 mai 
mult decît in anul trecut.

bune 
procesului de 
In localitățile 

județul Iași vor 
folosință pînă la

luat măsuri ca acti- 
tehnico-productivă a 

să se desfășoare 
număr de 17 între- 

și uni-

(Agerpree)

SĂ* DISCUTAM DESPhE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Se spune, sau, mai bine zis, 

părinții noștri spuneau că tipul 
omului întreprinzător, ingenios 
în a afla modalități eficiente de 
luptă cu viața, e cel ce „știe să 
scoată hani și din piatră seacă". 
Se potrivea expresia, de minune, 
cu ani in urmă, cu citeva zeci 
de ani în urmă. însușirea de a 
fi întreprinzător, astăzi, are cu 
totul alte sensuri. Mentalitatea 
veche, mai există totuși. Lectu- 
rați numai într-o singură zi, să 
spunem, rubrica Micii publici
tăți și cercetați cît de cît două- 
trei oferte redactate mai atrac
tiv : veți face cunoștința, fără 
dificultate, nu știu cărui res
pectabil profesor sau inginer 
care, după ce-și etalează cu al
dine licența, înșiră între virgule 
că predă „matematici, latina, fi
zica, anatomia, admiteri, 
gențe, bacalaureat, seral,
rențe, orice nivel mă deplasez și 
la domiciliu..."

Altă categorie de întreprinză
tori își oferă cele mai surprin
zătoare servicii („rodez mașină și 
inițiez conducere...", „doamnă 
cultă plimb oopii și conversez 
între 8—10..."); alții tpi „oferă"

spre închiriere locuințele. B. Ro
zalia din București, strada Do
garilor nr. 22, sectorul II, face 
parte din această ultimă catego
rie.

N-are nimeni nimic împotri
vă, nici chiar legiuitorul, ca ori
cine, dacă dispune de un anumit 
spațiu excedentar și dacă doreș
te — în condiții prevăzute de 
lege —, să-și închirieze acea

lege" îl lăsăm, deocamdată, de
oparte.

— Fato, îi spunea, ea, prin de
cembrie 1971 Elenei R., prima 
dintre chiriașele care au putut fi 
ulterior identificate — asta este 
camera, dacă-ți place. Te costă 
225 de lei pe lună. Să nu ți se 
pară mult, că e destul de cen
tral. Am cheltuieli. Dacă-ți pla
ce... Și alte persoane mă roagă

de lei pe lună. Se făcuseră 450... 
Alte citeva luni au mai trecut și 
ele în goană, vorba poetului, și 
de mărțișor, anul acesta, Elena 
și Georgeta au trebuit să o cu
noască pe... noua lor colegă în
tru plătit chirie, Mariana T. 675 
făcea totalul pe o lună, la „dor
mitorul comun" din strada Do
garilor nr. 221 Știa gazda, in
tr-adevăr, să scoată banii din

MSMM ]

cori-
dife-

„închiriez pat mobilat (!)
fete din provincie..."

parte a locuinței. Mobilat, (semi) 
mobilat, (ne)mobilat, accese, me
naj. singur(ă), comun, contra 
lecții pian și diferență (nu 
știe care 
diferența 
aceasta...) 
dalitățile 
doamna B. Rozalia „dispune' 
„dorește" ‘ să închirieze ; 
liul „in condiții prevăzute

tocmesc I 
pînă la

se 
dintre părți va plăti 
și cît de mare va fi 
pe scurt, în toate mo

de comunicare. Deci 
<“ fi 

deta
il*

să le închiriez. Nu mă
Lui E.R. a trebuit 

urmă să-i placă, cu tot „confor
tul" și „poziția" care, una peste 
alta, nu făceau nici pe departe 
banii. Citeva luni au trecut și 
madam Rozalia, fire întreprinză
toare, i-a prezentat Elenei pe 
viitoarea ei oolegă de cameră: 
Georgeta S. S-a înțeles cu ea 
tot „dacă-ți place" și tot ou 225

piatră seacă 1 Și, la urrna-ur- 
mei, cum spunea, putea face o- 
rice dorește în casa ei, doar a- 
vea repartiție în regulă și con
tract la zi cu I.A.L.-ul. Cită 
chirie plătea dumneaei, la rin- 
du-i, pentru locuința proprieta
te de stat ? Lei 38, pentru cine 
este curios să știe...

S-ar putea da și alte exemple 
de oameni hrăpăreți, numiți „în
treprinzători" pe limba lor pa

che, gata la orice fel de com
binații numai banii să iasă. In 
cursa aceasta unii dintre ei fri
zează penalul; este treaba jus
tiției să le stabilească vinovăția 
și să-i tragă la răspundere. Toți 
însă, atiția cîți sînt — ne gîn- 
dim la amatorii de rotunjit bu
getul prin subinchirieri ilegale 
— încalcă mai întîi normele sta
tornicite ale eticii și echității, 
lată, se apropie deschiderea a- 
nului școlar și țipi din această 
categorie se gîndesc de pe a- 
cum pe ce stîlp mai la vedere 
să-și lipească eticheta cu „închi
riez pat la două fete din pro
vincie..." Iar dacă solicitantul 
este de la țară, preferabil elev 
la profesională, cii atît mai bine : 
el va putea fi găzduit citeva luni 
fără probleme șt, dacă se poate, 
numai pentru dormit noaptea, în 
așa fel incit „gura vecinilor" să 
nu prindă glas

Statul nostru investește mult 
în construcția de cămine, canti
ne, blocuri pentru nefamiliști. 
Acțiunea este, de 1a an la an, 
mai amplă, pe măsura fluxului 
crescînd do 
școlilor și a uzinelor-școală. Dar 
nu este mai 
multe asemenea obiective de in-

tineri către porțile

puțin adevărat că în

teres social, tinărul nu resimte 
ambianța și căldura proprii unui 
adevărat cămin din motive gos
podărești, de proastă organizare, 
și atunci cade, pradă ușoară, in 
plasa de păianjen a unei „gaz
de" ca cea pe care am cunos
cut-o recent.

Dar cită diferență de omenie 
poate să existe între exemplarele 
de acest fel, tot mai rare, pri
cepute in a stoarce hanul din fel 
de fel de combinații, fără scru
pule, și acea categorie de oa
meni de departe majoritară, pen
tru care doar banul scos din pia
tra prețioasă a muncii are va
loarea adevărată : maistrul Radu 
Tomescu de la Uzinele „Repu
blica" l-a luat în gazdă pe u- 
cenicul Vasile Țintea, 16 ani, de 
fel din Misleanu — Ialomița. La 
primul lui salariu Vasile a venit 
acasă și, seara la masă, a în
drăznit :

— Maistre, să vă plătesc și eu 
cît face pe luna asta...

— Ce să plătești. Tu ești ca 
șl băiatul meu. Să-ți vezi de 
treabă în secție, asta să-mi plă
tești...

Judecați și. dumneavoastră.
VIOREL RABA
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit în Republica Cuba
(Urmare din pag. I)

familiare, 
română : 

Sînt mem-

conducători trec în revistă com
pania de onoare.

Solemnitatea continuă cu pre
zentarea persoanelor oficiale 
cubaneze venite pe aeroport, 
membri ai Biroului Politic și 
ai Comitetului Central al P.C. 
din Cuba, miniștri ai Guvernu
lui Revoluționar, conducători ai 
unor instituții centrale și ai 
unor organizații obștești. Sînt 
prezentați, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Havana.

Se aud cuvinte 
rostite în limba 
„Ceaușescu—P.C.R.".
bri ai coloniei române, munci
tori, specialiști și tehnicieni 
români aflați în Cuba frățească 
în cadrul acordurilor de cola
borare și cooperare încheiate 
între cele două țări.

La trecerea celor ■ doi- condu
cători, mulțimea aflată pe aero
port izbucnește in urale, agită 
stegulețe românești și cubaneze. 
Din sute de piepturi se strigă 
„Viva la amistad cubano-ruma- 
na“ (Trăiască prietenia româno- 
cubaneză). Un mare grup de 
tineri înalță o pancartă pe care 
scrie : „La Universldad sa- 
luda al companero Nicolae 
Ceausescu11 (Universitatea sa
lută pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Sînt clipe emoționante pline 
de semnificație, care învederea
ză legăturile de solidaritate mi
litantă dintre partidele, popoa
rele și țările noastre construc
toare ale socialismului, sînt mo
mente care oglindesc respectul 
reciproc.

în înoheierea ceremoniei, cei 
doi conducători primesc defila
rea companiei de onoare.

Apoi, în ovațiile celor de față, 
tovarășul 
împreună 
Castro și 
loc într-o 
Cortegiul oficial, precedat de o 
escortă de motocicliști, se în
dreaptă spre capitală.

Moderna autostradă străbate 
o pitorească regiune de o ln- 
cîntătoare policromie, un peisaj 
tropical, luxuriant, care te face 
să înțelegi mai bine cuvintele 
celebre ale lui Cristofpr Columb: 
„Această insulă e cea mai fru
moasă dintre toate cele văzute 
vreodată de ochii omului". 
Peste farmecul natural 
„perlei Antilelor", peste cu
lorile și liniile sale 
prapun, ca elemente definito
rii pentru fizionomia actuală a 
țării, insemnele muncii harnice 
a unui popor care își consacră 
energiile și potențialul transfor-

Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășii Fidel 
Osvaldo Dorticos, iau 
mașină descoperită.

su-

mării in realitate a țelurilor so
cialismului.

Dacă în trecut Cuba era cu
noscută ca țară în exclusivitate 
a trestiei de zahăr, azi, peisajul 
economic a cunoscut și cunoaște 
o largă diversificare. în anii so
cialismului, au luat ființă noi 
ramuri ale industriei și agricul
turii, care ocupă o pondere tot 
mai mare în crearea venitului 
național — dovadă vie a poten
telor creatoare descătușate ale 
unui popor devenit stăpîn pe 
destinele sale. S-a dezvoltat 
producția de nichel, metal ale 
cărui zăcăminte situează Cuba 
pe unul 
din lume, 
ment. Au 
strucțiile 
energetica, 
tă modernă 
fost înființate 
zootehnice.

La trecerea 
numeroși 
toare în haine de 
dintre ei cu căștile de protecție 
pe cap, fac în chip spontan o 
manifestație de simpatie condu
cătorilor români și cubanezi. In 
mulțime se disting, de asemenea, 
muncitori agricoli veniți din 
fermele din apropiere, care se 
întind ca un brîu fertil în jurul 
capitalei.

Din mașina deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro răspund cu prietenie 
saluturilor ce le sînt adresate. 
Pe măsură ce ne apropiem de 
oraș, devin tot mai evidente in
semnele prezentului socialist : 
siluete de mari întreprinderi, 
șantiere — printre acestea din 
urmă, apropiindu-se de înche
ierea primei faze de construcție, 
un mare combinat de produse 
lactate, care va acoperi între
gul necesar al locuitorilor ca
pitalei.

O mulțime entuziastă ovațio
nează la trecerea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro, scandînd fără întreru
pere lozinci care exprimă sen
timentele calde de prietenie la 
adresa oaspeților români. De o 
parte și de alta a largilor bu
levarde care străbat Havana 
sînt plasate mari panouri cu 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe fondul tricoloru
lui românesc. La trecerea co
loanei oficiale se scandează : 
..Trăiască Partidul Comunist 
Român, trăiască eroicul popor 
român !“. Mai multe fanfare in
tonează cîntece revoluționare 
cubaneze ; grupuri de pionieri, 
de tineri și tinere, îmbrăcați în 
pitorești costume de diferite 
culori cîntă și în același timp 
schițează alerte mișcări de dans.

din primele locuri 
ca și cea de ci- 
cunoscut avînt con- 
mecanice, chimia, 
s-a creat o flo- 

de pescuit, au 
mari ferme agro-

coloanei oficiale, 
muncitori și munci- 

lucru, unii

„Bine ați venit
tovarășe

Nicolae Ceaușescu11
Presa cubaneză despre vizita 

Ina/ților oaspeți români

Este și aceasta o originală for
mă prin care se exprimă încli
narea
dans a 
rîndul 
„Desde 
„Viva 
Rumania". (Trăiască prietenia 
dintre Cuba și România) ; „Cuba 
y Rumania — unidos“ (Cuba și 
România — unite) ; „Compa
nero Nicolae Ceaușescu, Cuba 
te saluda". în timp ce coloana 
își face cu greu loc prin mulți
me, la difuzoare se transmi
te biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Coloana ajunge în centrul 
Havanei, în celebra piață a Re
voluției — „Piaza de la Revo- 
lucion". Deasupra uriașei mul
țimi fremătătoare de oameni, 
aici se înalță majestuos Monu
mentul lui Jose Marti, eroul re
voluționar, care în urmă cu un 
veac a luptat pentru idealurile 
de libertate și independență ale 
Cubei, idealuri pe care astăzi 
clasa muncitoare, poporul cuba
nez le realizează în opera de 
edificare a socialismului. Se pot 
vedea aici grupuri masive de 
tineri și tinere în cămăși albastre 
și pantaloni kaki. Sînt membri 
ai Miliției populare care stau de 
strajă cuceririlor revoluționare 
ale poporului cubanez.

în continuare, străbatem fru
moasele „Avenida paseo", apoi 
„Avenida quinta". De-a lungul 
unei splendide faleze, cunoscu
tul Malecon, același tablou viu, 
multicolor al mulțimilor de oa
meni veniți în întîmpinarea so
lilor poporului român. Este un 
spectacol pe care crainicul pos
tului de radio „Liberacion" și 
televiziunea cubaneză ce au 
transmis în direct desfășurarea 
acestei mari manifestații popu
lare. îl descriu ca fiind „gran
dios", „extraordinar".

Coloana oficială ajunge acum 
la reședința prezidențială de la

înăscută spre cîntec și 
poporului cubanez. Din 
mulțimii

el corazon“ (din mimă), 
la amistad

se strigă :

de Cuba y

marginea capitalei, amplasată în 
ambianța pitorească a unui car
tier plin de vegetație tropicală. 
Aici, 
Ceaușescu și
Ceaușescu se întrețin cordial cu 
conducătorii cubanezi.

De la aeroport și pînă 
reședință este o distanță de 
aproximativ 20 km, care a fost 
însă străbătută în mai bine de 
o oră și jumătate datorită 
imensului șuvoi uman venit în 
întîmpinarea oaspeților dragi 
din România. într-adevăr, s-au 
revărsat în această zi pe 
bulevardele Havanei aproape o 
jumătate de milion de oameni : 
bărbați și femei cu figuri lumi
nate de zîmbete ospitaliere, 
salutînd cu gesturi spontane de 
simpatie. Este o imagine care 
confirmă plastic prin pregnanta 
ei vitalitate, trăinicia și sinceri
tatea bunelor relații dintre 
— așa cum se exprimă 

postul de radio cubanez — 
„unicul stat socialist latin din 
Europa și primul stat socialist 
din America Latină".

Călduroasa manifestație de 
simpatie pe care gazdele cuba
neze, oamenii muncii din Ha- 

. vana au făcut-o, din primul mo
ment, solilor poporului român, 
reprezintă o expresie elocventă 
a colaborării frățești dintre Ro
mânia și Cuba, a dorinței de a 
i se asigura o evoluție mereu 
ascendentă. Această colaborare 
pe care țara noastră o dezvoltă 
cu Cuba pe diverse tărîmuri de 
activitate, ilustrează în mod 
convingător politica consecventă 
a partidului Comunist Român, 
a României socialiste de continuă 
extindere a relațiilor multilate
rale cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate forțele care luptă împo-

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena

la

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a trimis tovarășilor JANOS KADAR, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, și PAL LOSONCZI, președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Populare Ungare, următoarea telegramă :

Survolarea teritoriului Republicii Populare Ungare îmi oferă 
plăcutul prilej de a transmite Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Prezidiului R. P. Ungare, întregu
lui popor vecin ungar și dumneavoastră personal un cald salut 
prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de noi succese în 
edificarea societății socialiste, în lupta pentru pace și progres.

al Republicii Socialiste Româ- 
trimis Maiestății Sale Regina 
telegramă :
Regatului Unit al Marii Brita-

Președintele Consiliului de Stat 
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
ELISABETA a H-a, următoarea

Cu ocazia survolării teritoriului 
nii și Irlandei de Nord, am marea plăcere să adresez Maiestății 
Voastre salutările mele cordiale și cele mai bune urări de pros
peritate și pace pentru poporul britanic.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui federal al 
Republicii Austria, Dr. h.c. FRANZ JONAS, următoarea tele
gramă :

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Austria vă transmit, 
domnule președinte, dumneavoastră și poporului austriac prie
ten un salut cordial împreună cu urările cele mai bune de pace 
și prosperitate.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Irlanda, ERSKINE CHILDERS, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Irlanda, am deosebita plăcere 
să adresez Excelenței Voastre un salut cordial și cele mai bune 
urări de pace și prosperitate pentru poporul irlandez.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Federale Germania, GUSTAV W. HEINEMANN, următoarea 
telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Federale Germania folosesc pri
lejul pentru a vă adresa un cald salut și cele mai bune urări 
de pace și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al 
Canadei, ROLAND MICHENER, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Canadei, am plăcerea de a transmite Ex
celenței Voastre salutări cordiale, precum și urări de pace și 
prosperitate pentru poporul canadian.

Româ- 
BAU-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale 
DOUIN I. regele belgienilor, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Belgiei, am plăcutul prilej de a 
Maiestății Voastre și poporului belgian prieten cele mai bune 
urări de prosperitate și pace.

adresa

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor 
Unite ale Americii, RICHARD M. NIXON, următoarea tele
gramă :

Survolînd teritoriul Statelor Unite ale Americii, am plăcutul 
prilej să vă adresez dumneavoastră w domnule președinte și 
poporului american un salut cordial și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale IULIANA, 
regina Țărilor de Jos, următoarea telegramă :

îmi este deoăebit, de plăcut ca. survolînd teritoriul Regatului 
Țărilor de Joș, să adresez Maiestății Voastre și poporului olan
dez cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Irlandei, ERSKINE CHILDERS, următoarea tele
gramă :

Doresc să răspund cu cordialitate la mesajul Excelenței 
Voastre si să exprim, la rîndul meu, cele mai bune urări pentru 
progresul poporului României.

triva Imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului 
pentru triumful ideilor de liber
tate, pace și progres.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Cuba — ca și vi
zita pe care tovarășul Fidel 
Castro a făcut-o anul trecut în 
România — constituie cea mai 
vie dovadă a cursului ascendent, 
pozitiv al relațiilor multilaterale 
dintre cele două țări socialiste. 
Continuînd schimburile fruc
tuoase de vederi de la Bucu
rești dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, actuala vi
zită va oferi desigur cadrul pro
pice pentru evidențierea unor 
noi posibilități de extindere a 
colaborării reciproce în toate 
domeniile de interes comun.

★
Atmosfera sărbătorească din 

prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Cuba ilus
trează semnificația majoră a 
prezenței solilor poporului ro
mân pe continentul latino-ame- 
rican, vizită care se înscrie ca 
o piatră de hotar în istoria re
lațiilor dintre România și țările 
acestei zone. Acest lucru este 
demonstrat din plin de amplul 
ecou în rîndurile opiniei publice 
din țările Americii Latine, de 
aprecierile pline de căldură și 
simpatie ale presei și celorlalte 
mijloace de informare în masă 
la adresa înfăptuirilor României 
socialiste, a politicii sale de 
largă deschidere către toate con
tinentele lumii, de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduirea socială, aprecieri în
soțite de elogierea personalității 
prestigioase a celui căruia îi 
revine un merit hotăritor în 
elaborarea și realizarea acestei 
politici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ea însăși țară în curs de dez
voltare, România socialistă își 
manifestă sprijinul activ și soli
daritatea față de lupta și efor
turile țărilor latino-americane 
pentru a deveni stăpîne la ele 
acasă, pentru a se dezvolta de 
sine stătător, pentru a-și face 
auzit cu tot mai multă putere 
glasul în concertul națiunilor. în 
acest sens, dacă anul trecut 
România, prin exponentul său 
cel mai autorizat, a adus mesajul 
de prietenie, colaborare și soli
daritate popoarelor continentu
lui african, își aduce astăzi 
același mesaj țărilor și popoare
lor latino-americane, de-a lun
gul unui vast itinerar, cuprin- 
zînd opt etape și însumînd mii 
si mii de kilometri, de la Marea 
Caraibilor, care scaldă țărmurile 
Cubei, trecînd peste linia Ecua
torului și pînă dincolo de Rio 
de la Plata. în Argentina.

America Latină, continent cu o 
vastă întindere și mari resurse 
naturale, pe care trăiesc aproape 
300. de milioane locuitori, este în 
ultima vreme teatrul unor am
ple prefaceri, al unor procese 
și tendințe pozitive de afirmare 
liberă, de sine stătătoare a na
țiunilor ce o alcătuiesc, de recu
perare și valorificare în intere
sul propriei dezvoltări a bogă
țiilor naționale, de statornicire a 
unor noi relații interstatale în 
spiritul deplinei echități și avan
tajului mutual.

Simpatiei firești, simpatie iz- 
vorîtă din aspirațiile comune 
spre libertate, pace, progres, cu 
care sînt’ urmărite de poporul 
român aceste transformări în
noitoare, i se adaugă afinitățile 
de limbă și cultură care au du
rat o punte trainică în timp și 
în spațiu între popoarele noas
tre. creind premisele unei dez
voltări largi, pe multiple pla
nuri, a relațiilor reciproce.

în ultimul timp, aceste rela
ții au cunoscut un curs ascen
dent și pu încape' îndoială că 
actuala vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, important act

de politică externă al țării noas
tre, va da un nou și viguros im
puls raporturilor româno-latino- 
americane, le va deschide am
ple și rodnice perspective, con
stituind un moment de refe
rință istorică în evoluția lor și 
mareînd, totodată, un aport din 
cele mai însemnate la promo
varea cauzei generale a păcii, 
progresului și înțelegerii între 
toate popoarele.

HAVANA — Coresponden
tul Agerpres, Mihai Fabian, 
transmite : Vizita secretaru
lui general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Republi
ca Cuba se bucură de o 
atenție deosebită din partea 
întregii prese cubaneze, care 
consacră acestui eveniment 
spații largi.

Ziarul „Granma", organul 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
Cuba, informînd despre 
sirea solilor poporului 
mân, publică în limbile 
mână și spaniolă, pe prima 
pagină, urarea „Bine ați 
venit tovarășe Nicolae 
Ceaușescu".

Sub titlul „O caldă primi
re distinșilor oaspeți", ziarul 
subliniază că oamenii mun
cii, studenții și în general 
populația Havanei sînt gata 
să facă o călduroasă primire 
distinșilor oaspeți.

„Granma" publică, de ase
menea, pe prima pagină o 
amplă biografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. înso
țită de fotografia conducăto
rului partidului și statului 
nostru. Biografia prezintă pe 
larg personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, înde
lungata sa activitate revolu
ționară. Un spațiu larg este 
rezervat rolului remarcabil 

secretarului general al 
Comunist Român 
după eliberare, de 
a societății socia- 
România. Ultima

al 
din 
so- 
ro- 
ro-

ROMULUS CAPLESCU 
și RADU PASCAL

Tele-foto: ION DUMITRU 
RADU CRISTESCU

al 
Partidului 
în anii de 
construire 
liste în 
parte a biografiei este consa
crată activității neobosite a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
desfășurată pe plan interna
țional, pentru afirmarea în 
relațiile dintre state a prin
cipiilor independenței și su
veranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile Interne, 
avantajului reciproc, contri
buției sale la întărirea soli
darității cu popoarele care 
luptă împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo
colonialismului, pentru pace.

„Nicolae Ceaușescu — re
levă în acest sens ziarul — 
a vizitat numeroase țări din 
Europa, Asia și Africa, oca
zii in care a procedat la 
schimburi de păreri cu șefi 
și reprezentanți ai numeroa
se state, cu conducători de 
partide politice, organizații 
și mișcări pogresiste, demo
cratice și de eliberare na
țională. In octombrie 1970 a 
participat la Sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. 
unde a expus poziția guver
nului român in principalele 
probleme internaționale".

Tot „Granma" consacră în 
Întregime ultima sa pagină 
unui amplu fotomontaj de
dicat realizărilor în dome
niile industriei, agriculturii, 
construcțiilor, științei și cul
turii din patria noastră. Fo
tomontajul, care se deschide 
printr-o hartă a României, 
suprapusă in mod simbolic 
peste o imagine infățișind 
retortele unei mari rafinării, 
este însoțit de o prezentare 
succintă a dezvoltării Româ
niei în anii puterii populare, 
„în mai puțin de două de
cenii — se arată în această 
prezentare — poporul român, 
sub conducerea partidului 
său comunist, se poate înfă
țișa lumii întregi cu un bi
lanț din cele mai pozitive : 
o industrie care reprezintă 
61 Ia sută din produsul so
cial și 56,8 la sută din veni
tul național, cu o producție 
care numai în 1971 a ' 
de 1,6 ori mai mare 
producția industrială a 
mului plan cincinal".

La rîndul său, ziarul 
ventud Rebelde" relevă că 
populația Havanei este pre
gătită să primească inalțli 
oaspeți cu căldură șl entu
ziasm.

O importanță similară au 
acordat vizitei postul națio
nal cubanez de radio și tele
viziune, care au transmis 
programe dedicate țării noas
tre, iar în ziua sosirii solilor 
poporului român au redat în 
direct reportaje despre pri
mirea deosebit de călduroasă 
și entuziastă pe care locui
torii Havanei au rezervat-o 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

fost 
decit 
pri-

„Ju-

ÎNALTĂ SOLIE 
A PRIETENIEI

(Urmare din pag. I) 

fost ca o creștere, poate nu-i 
o asemănare intîmplătoare : 
ea corespunde creșterii inte
resului pentru România, și
nu numai a interesului, ci a 
dorinței de intensificare a
legăturilor, de adîncire a co
laborării, precum și creșterii 
respectului pentru realizările 
unei țări, și pentru inteli
gența și consecvența ei poli
tică de înțelegere, de bună
voință și pace.

Era cum nu se poate mai 
firesc ca această vizită să 
sugereze formula de „înal
tă solie". Este o înaltă solie, 
și. importanța ei nu poate fi 
calificată decit ca istorică. 
Am spus solie, și istorie, cu- 
vîntul solie e un vechi cuvînt 
românesc, și are parfumul lui 
arhaic, duce cu gîndul la 
figuri istorice, la un Spătar 
Milescu de pildă, care acum 
aproape patru sute de ani 
descoperea un continent, și 
deschidea drumul unor le
gături între popoare care 
abia se bănuiau. Cu deo
sebire că actuala călătorie 
se bucură de o învestitură 
infinit sporită, investiture u- 
nei întregi națiuni, deci con
cluziile ei angajează mult 
mai mult, vizează mult mai 
departe, contează în destinul 
general al umanității. E în 
sine emoționantă ideea unor 
popoare care, la mii de "ki
lometri distanță se caută, și, 
despărțite de întinse geogra
fii, reușesc să-și găsească 
trăsăturile comune - le lea
gă, în fond, umanitatea ior, 
care nu poate fi decît ace
eași, cu tot jocul kilometri
lor, al latitudinilor și longi
tudinilor, al reliefului și al 
ti m ou iui.

Vizita aceasta o solicita, 
prin urmare, o amplă zonă 
a umanității, o secțiune a-

dîncă a istoriei și geografiei, 
cu specificul ei deosebit și 
multiplu, cu problemele ei 
complicate și vii. O țară de
părtată, și nu prea mare, 
țara noastră, e in clipa de 
față în centrul atenției de 
la un capăt la altul al A- 
mericii Latine. E o strălucită 
confirmare a prestigiului po
liticii externe românești. Pro
gramul vizitei oficiale a pre
ședintelui Ceaușescu cuprin
de țări cu care avem rela
ții de prietenie și bună co
laborare, unele foarte recen
te, ce vor fi îmbogățite și 
adincite.

Invitațiile pe care o serie 
de țări latino-americane 
le-au adresat președintelui 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu sînt rezultatul 
dorinței României de a-și 
lărgi relațiile, colaborînd cu 
tot mai multe popoare ale 
lumii. Dorința aceasta a fost 
exprimată printr-o muncă ac
tivă, și care azi își are deja 
istoricul său, de a cunoaște, 
de a transmite valori, pre
cum și de a învăța din expe
riența altor popoare, de *i 
sprijini moral și material cau
zele juste, de a dărui din 
cunoștințele proprii, de a 
conlucra și coopera avînd 
un țel unic : viitorul. Tipul de 
relații pe care îl cultivă țara 
noastră e un tip reciproc și 
egal, în care nici unul din 
factori nu poate fi pasiv. Do
rinței noastre de a cunoaș
te îi răspunde azi interesul 
de a fi cunoscuți. Acțiunea 
noastră de a înțelege și spri
jini este răsplătită azi de 
încrederea cu care sînt -în- 
tîmpinați solii poporului ro
mân.

Politica externă e un con
trapunct în afară al fiecărei 
mișcări și creșteri interioare. 
Un popor, independent, mun
citor și unit, care își constru

iește neabătut viitorul, care 
respectă și truda și frumosul, 
care folosește și spiritul și 
brațul, un popor vechi care 
extrage din tradițiile sale 
seva permanentă a noutății 
nu poate practica decit a 
politică externă legată de 
toate aceste trăsături : unita
ră, echilibrată, cordială, res- 
pectînd celelalte națiuni, 
căutînd înțelegerea și efor
tul unit pentru un viitor si
gur și luminos al planetei.

America Latină e un pă- 
mint romantic, evocînd pio
nieratul, eroica descoperire 
științifică, explorarea. Ceva 
din această tradiție explora
toare (în care s-a înscris a- 
cum trei sferturi de secol 
compatriotul nostru Racoviță) 
se răsfrînge și asupra că
lătoriei de azi. E o călătorie 
de explorare reciprocă, în 
care popoare se descoperă. 
De altfel, în vocabularul po
litic verbul a explora este 
incetățenit : de cîte ori șefii 
de stat nu îl folosesc, decxa- 
rînd semnificativ că explo
rează noi posibilități de co
laborare și înțelegere ?

Din seria de semnificații pe 
care le trezește și le poartă 
cu ea o călătorie istorică, 
încă una se impune : multe 
dintre popoarele care aș
teaptă vizita președintelui 
Consiliului de Stat se găsesc 
intr-un autentic proces de 
renaștere națională. Intr-un 
moment de reevaluare și 
restructurare, cînd interesul 
lor pentru nou cunoaște o 
sporire esențială, ele se pre
ocupă activ de realizările 
românești.

In aceste clipe, vizita a și 
început : primul pas in Ame
rica Latină a fost făcut, în 
Cuba, pămîntul descoperit de 
Columb, poarta prin care 
„lumea nouă1' a pătruns în 
conștiința europeană.
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EMIL MÂNU

Barbaria
autografelor

n fenomen origi
nal, accentuat însă 
in ultimul sfert de 
veac, este distribu
ția regională a uni
versurilor lirice,

fixarea programatică în peri
metrul unei singure provincii 
care, prin disponibilitățile etno
grafice și folclorice, prin spe
cificitate umană, natură, istorie, 
prezent sau real devine mate
ria unică a unei transfigurări. 
Repartiția teritorială este, de
sigur, rezultatul unei legături 
sufletești, biografice, dar crite
riul nu se poate generaliza, de
oarece funcționează și opțiunea 
conștientă, dictată și de alte a- 
finități mai mult sau mai pu
țin determinabile.

Localismul. oricît de 
nu se naște dintr-o

Anghel Dumbrăveanu, Vladimir 
Ciocov, Gheorghe Suru.

Unii poeți ardeleni, indiferent 
de ținuturile din care se reven
dică. arată, în descendența lui 
Goga, o subliniată propensiune 
pentru social, pentru etică și 
istorie aproape nediferențiată de 
legendar alții scriu o lirică pan- 
teistă, mitologică, cvasi-expre- 
sionistă după modelul blagian. 
Fiecare se simte aproape obligat 
să închine cîte un poem lui 
Horea, lui Ian cu. simboluri ale 
unei energii telurice, eruptive, o

de existență. Aici descoperă co
muniunea sufletească, aici se 
simt, într-un cuvint, „acasă".

Ion Brad, a cărui perseverentă 
în aceeași formulă desemnează 
o profundă adeziune sufletească, 
duce mai departe tradiția poe
ziei ardelenești. Gravitatea (pînă 
la rigiditate), propensiunea pen
tru social, mesajul etlcizant, 
sentimentul neclintit al. conti
nuității (într-un loc se vorbește 
de lupoaica-mamă. ca pe vre
mea lui Petru Maior) participă 
La configurarea cenzurată pină

a plecărilor, printr-un viziona- 
rism congenital. Poemul „Căru
ța" de Zaharia Stancu (din vo
lumul „Cintec șoptit", ed. M. 
Eminescu, 1970) subliniază con
vingător condiția omului de șes. 
Ion I-’ 
nescu, 
gendar,

Gheorghe, ca și A.I. Zăi- 
, vine dintr-un ținut le- 

afectează un naivism 
grotesc pornind rle la reprezen
tările cosmogonice ale folcloru
lui sau dă echivalențe poetice 
ale icoanelor pe sticlă.

Tablouri marine au scris 
proape toți poeții noștri

a- 
dar

>

c vorba, în rîndurile ce urmează, de autografele scriito
rilor sau ale artiștilor și nici măcar de naivele dedicații adoles
cente de album sentimentul; e vorba de o plagă socială ce a- 
menință să ia proporții nebănuite și să aducă prejudicii inesti
mabile patrimoniului artistic național.

Călătoresc, mai ales vara, în multe locuri din țară, căutând 
•monumente ale naturii și arhitecturii — pentru muzeul meu 
imaginar —, reconstituind istoria din pietre fi din tradiții. 
Peste tot îmi dau seama că există o grijă deosebită pentru 
conservarea vechei arte românești și pentru descoperirea re
licvelor istorice. Dar îmi dau seama totodată că publicul nu 
colaborează suficient de conștient la această acțiune de stat. 
Din contră, sînt atât de multe cazuri 
lor oficiale.

Nu mai departe, pe Valea Oltului, la Cozia, vestita ctitorie 
din secolul al XIV-lea a lui Mircea cel Bătrîn, restaurată de. 
Neagoe Basarab și de Brincoveanu, am dat peste o barbarie 
a autografelor. Mă așteptam să aflu, undeva într-un oolț de 
chilie, semnătura Alexandrescidui sau a altor poeți ce-au tre
cut pe aici, mă așteptam să aflu autograful zugravilor care-au 
lucrat frescele pronaosului în secolul luptei de la Rovine, dar 
am întîlnit numai frescele ciuruite de semnături turistice: 
Relu, Aurică din Pitești, Matache și Zizi, Dragoș și Reli. Lily 
Ji Costel. Picioarele fiului lui Mircea cel Bătrîn, Mihai, din 
fresca aflată pe peretele despărțitor dintre pronaos și naos, 
sint amputate de semnături.

Lucrurile se repetă cu aceeași furie în bisericuța holniței, 
cu fresce originale din timpul domniei lui Radu Paisie. Aici 
portretul lui Mircea (conceput în costum mai autohton, de 
cavaler valah) este distrus de semnături recente ; de-abia de 
doi ani a fost restaurată pictura (în mod admirabil de pic
torul Blendea) și azi e de nerecunoscut. Un portret unic de 
boier, poate cel mai frumos din cîte-am văzut (portretul vel- 
spătarului Stroe, ctitor al paraclisului) a ajuns să arate ca o 
pictură abstractă, sincopată de laserul autografelor ; pe man
tia cu tiv de aur a boierului s-au iscălit cu obiecte ascuțite 
familii întregi de vizitatori, treeîndu-și numele, prenumele și 
anul nașterii. Pe fruntea unui sfînt foarte bizantin s-a sem
nat foarte adecvat și levantin un oarecare „larii".

Partea cea mai comică a cercetării mele se referă la bu
cătăria brîncooenească a mănăstirii, restaurată, dar plină, de 
la tavan la podea, de semnături și de sentințe ce înregis
trează memorabila trecere pe aici a unor Suztj, Nutzi, Cici, 
Neli, Gaby, Gigi etc. Ghidul ne spune că din lună în lună 
peisajul interior a.l hucătăriei-muzeu se curăță si se dă cu 
vopsea, dar într-un timiș record (o zi, două) alte semnături 
tapetează liniștea murală. Culmea acestei barbarii moderne 
a autografelor a fost înregistrată în muzeul mănăstirii, unde, 
pe foile unui Evangheliar tipărit la Rimnic pe la 1700 s-a 
semnat „Ionel". J-am sugerat administratorului să introducă 
toate tipăriturile sub cheie.

Dar nu numai vizitatorii needucați și mai ales nesupra- 
vegheați contribuie la desființarea unui monument unic în 
lume : o cooperativă locală a montat la Mănăstirea Gozia 
niște beculețe electrice la o candelă, într-un paraclis din corpul 
zis al „ceardacului domnesc". Pentru aceasta, electricienii au 
spart frescele, răpind picioarele sfinților, desființând spații în
tregi pictate în secolul al XVIII-lea ; spărturile nu s-au cal
culat pe dimensiunea tuburilor „bergmann" ci s-au croit mult 
mai mari, că aveau de unde sparge. După instalare, spărtu
rile au rămas așa. Judecind după priceperea estetică a elec
tricienilor ar mai urma să se umple spărturile cu mortar și 
să se tragă apoi un brîu cu bidineaua. E prea mult! Dacă 
pictarea bisericuței de la bolniță s-a restaurat cu grijă, s-au 
făcut în schimb economii la refacerea' „ușilor împărătești' 
care s-au confecționat din brad și s-au dat în vopsea banală 
de binale.

Nimeni, sau aproape nimeni nu supraveghează vizitatorii 
(din ce în ce mai mulți); un singur ghid nu se poate îm
părți în zece și ctitoria lui Mircea Voievod nu e singura în 
pericol. Aș putea cita chiar cazul Horezului, unde în pridvor 
fresca e perforată în același stil. Și aici am putut ancheta cu 
tristețe un caz de barbarie a autografelor, barbarie profesată 
de oameni moderni cu transistor ți ifose.

Alexndrescu se mulțumea să tacă și să scrie la Cozia în 
liniștea ceardacului domnesc, pe hîriie albă ca piatra de Al
bești, cu penița păstrată în tașcă de piele :

de nesocotire a măsuri-

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, 
Către țărmul dimpotrivă se întind se prelungesc 
Și-ale valurilor mîndre generații spumegate 
Zidul vechi al mănăstirii în cadență îl izbesc.

ascut într-o epocă 
de mare eferves
cență socială, in 
deceniile imediat 
premergătoare re
voluției din 1848, 

teatrul românesc a purtat de la 
bun început semnul glorios al 
luptei pentru progresul social, 
pentru afirmarea spiritualității 
noastre naționale, făurindu-și din 
această luptă idealul său de e- 
xistență. Răspunzînd unei nece
sității istorice obiective, slujito
rii scenei românești — direotori- 
animatori, dramaturgi, actori și 
mat tirziu regizori — au înțeles 
însă, totodată, că misiunea so- 
cial-educativă a teatrului nu se 
poate realiza, nu-și poate afla 
cu adevărat împlinirea decît în 
măsura în care faptul teatral se 
constituie din valori de artă spe
cifice și autentice.

Conștiința eficienței teatrului 
ca o rezultantă a acestei inte.r- 
condiționări apare o dată cu 
primele afirmări statornice da
torite lui Alecsandri și B. P. 
Hajdeu în dramaturgie, lui Ma
tei Millo și Mihail Pascaly în 
arta dramatică și se amplifică 
în epocile de înflorire maximă a 
teatrului românesc din trecut, 
dominate pe rînd de I. L. Cara- 
giale, Alexandru Davilla, Bărbii 
Delavrancea, Camil Petrescu în 
literatura dramatică, și de Gri- 
gore Manolescu, C. I. Nottara, 
apoi soții Bulandra, Maria Fi- 
lotti. Victor Ion Popa, Ion Sava 
ți alții în domeniul artei specta
colului. Sprijinită și de o im
presionantă falangă de îndrumă
tori ai mișcării teatrale în pe
rioada ei de început, apoi de o 
viguroasă critică dramatică în 
rîndul căreia, în afara unora din
tre numele amintite, s-au în
scris personalități de primul or
din ale culturii naționale, — a- 
titudinea militantă a teatrului 
românesc a devenit, la capătul 
primului său veac de existență, 
o puternică tradiție.

al spațiului sadovenian.
Nicolae Țațomir, Radu 

neci, Dragoș Vicol (ultimul 
limitează la Bucovina și zona 
nordică a teritoriului moldo
vean) sînt alți poeți .care, măr
turisit sau nu. își trag sevele 
lirice din pămintul lui Ștefan 
cel Mare.

încercarea de a schița 
hartă poetică a' patriei, 
bineînțeles parțială.. Pot fi cita
te aici nume care nu se supra
pun decît aproximativ pe tipul 
liric al regiunii în care 
au fost Încadrate, pot fi poeți 
lipsiți de afinități cu regiunile 
de unde se trag. Dacă excep
țiile confirmă regula, atunci pe 
noi numai regula ne-a intere
sat. Și cum orice selecție este 
restrictivă, omisiunile sînt scu
zabile.

Cindva. orice regiune diri In
terior, care avea un profil par
ticular, primea numele de „ța
ră", dar țara mare nu este pur 
și simplu adunarea tuturor a- 
cestor „țări" mai mici, ci un tot 
cu mult mal complex. Poeții au 
înțeles că nu se reprezintă de
cît in măsura in care reprezin
tă un ținut anume, integrat 
marelui tot. Spiritul provincia
list nu se Înțelege ca opoziție 
la principiul unității specifice 
a culturii românești, organic 
străbătută de citeva coordonate 
esențiale, eterne încă din zorii 
pionieratului Îndepărtat. Cultu
ra (și deci, poezia) românească 
este un complex „integrum" și 
un „continuum" Istoric imposi
bil de secționat in falii geogra
fice sau în unități temporale. 
Pe de altă parte, ar fi greșit să 
considerăm „originalitatea" 
callstă ea simplu fenomen 
periferie. Numai că, nu trebuie 
să uităm, marii creatori de
pășesc Întotdeauna spiritul re
gional.

POEZIA PATRIEIstrict, 
strimtă 

I concurență internă, cit din ne- 
, cesitatea unui punct de pornire 
I spre poezia ideii de tară. Frag- 

mentarismul provizoriu și lirni- 
| tarea asumată vizează comple

xitatea și perspectiva integrală 
I dintr-un punct determinat. In 

afară de realitățile pasibile 
| numai de o anumită poetizare. 
, un rol important în definirea

■ timbrului propriu unei provincii 
1 îl joacă și tradiția lirică internă,
■ matrice și reper pentru o nouă 

reelaborare
. care caută 

regiuni, își 
vi dualitate 

I rect să se 
intențional 
personalități.

O scurtă trecere in revistă a 
zonelor geografice care au ge
nerat un tip particular de poe
zie, se dispensează de judecata 

; de valoare și nu are pretenția 
de a epuitsa toate operele șl 

, toate implicațiile pe care u>n a- 
‘ semenea subiect le-ar presu-
■ pune.
1 Maramureșul, țara de nord, a 
i stirnit un adevărat miraj asupra 
1 creatorilor, nu numaidecit poeți 
( (un prozator și reporter ca Pop 
\ Simion a scris trei cărți despre 

această regiune, iar un sculptor 
I ca Vida Geza se inspiră exclu

siv din folclorul local) prin oon- 
! servarea unei vlrste aproape 

mitologice, prin pitoresc și ca-
■ racterul distinct al universului 

existențial. Poeți din generația
| ultimă ca Mihai Negulescu,

Petre Got, Ion Ghiur, Gabriel și 
; Ion Iuga se circumscriu acestei 

provincii. Mai bine definit pină 
acum, ultimul are vigoarea și 

' aparența primitivismului, trăsă
turi ale ținutului din care vine.

Prea cunoscută in atributele
■ ei fundamentale, pentru a mai 

insista aici, poezia lui Mihai
■ Beniuc coboară de pe valea Cri- 
1 șurilor, păstrînd cite ceva din 
I structurile mentale ale comuni

tății de origine. Foarte puternic
' influențat de Lucian Blaga, Emil 
' Giurgică își mărturisește des- 
! chis, prin titlul unui volum mai 
' vechi, „Dincolo de pădure", țara 
. sa poetică ; în schimb, Ion Th. 
I Ilea, din ținutul Năsăudului, e 
, bolovănos, vitalist, arborînd o 
> mindrie plebeiană.

Banatul care, încă de acum un 
; secol, a dat pe primul poet re

gional. Victor Vlad Delamarina, 
I primit favorabil de un critic de 
, talia lui Maiorescu, este prezent 
1 în noua geografie lirică cu per- 
. sonalități mature, Haralambie 

Țugui (moldovean de origine. 
| dar legat afectiv de regiunea din 
, vest), Alexandru Jebeleanu.

y
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și resemnificare. Cel 
specificitatea unei 
caută proprie indi- 

lirică și ar fi inco- 
neglijeze și factorul 
de diferențiere Intre

energie revoluționară. Dar des
pre prezența acestor eroi In poe
zia ardelenească ar trebui scris 
un studiu separat.

Tradiționalismul ardelenesc, 
poate cea mai puternică și mai 
bine definită direcție a fenome
nului poetic actual, deosebit de 
ceea ce el reprezenta In epoca 
interbelică printr-o concepție și 
o viziune nouă, se diversifică in 
mai multe ramificații și aspecte 
subtipologice determinate fie de 
repartiția geografică, fie de na
tura creației folclorice de la 
care pornește sau pe care o 
imită, fie de gradul de transfi
gurare al Realului. Poezia legă
turii cu un anumit loc (peisaj 
sentimental, continuitate genea
logică) s-a reînvionat In ultimul, 
timp prin contribuția deloc ne
glijabilă a unor foarte tineri de
butant!, solicitați mai de grabă 
de soluțiile perene ale lirismu
lui — semn de maturitate — 
dectt de avangardă ți experv- 
ment (loan Alexandru, Gheor
ghe Pituț). Poate că asemenea 
opțiune Intlrzie definirea indivi
dualității, oferind, In schimb, 
certitudinea alinierii la o ten
dință care nu se învechește.

Participarea generației mature 
(Ion Brad. Ion Horea. Tiberiu 
Utan) este insă esențială. N-am 
fi făcut disocierea intre tradi
ționalismul profesat de tineri de 
cel al grupului de poeți deja 
afirmați dacă n-am fi remarcat 
citeva diferențe cu totul eviden
te. Cei dinții sînt mai alea tra
diționaliști prin eșec : pentru el 
ruralul înseamnă „reîntoarcere" 
compensatorie, experiență nu 
existență, o aventură in desco
perirea autenticității, care duce, 
în cele din urmă, și la supraso
licitarea pitorescului. Căutarea 
cu orice preț a „vechiului" și a 
unicităților (lucruri, arte de 
viață) ca refuz al standardizării 
este acțiunea exact inversă ace
leia înfăptuită de primii noștri 
avangardiști, de acum o jumă
tate de secol.

Producindu-se nivelarea for
mulei, efectul (fixarea în uni
versul hipermeoanicist 
devine 
sătesc) 
t'ație rămîn In poezie aceeași. 
Orice direcție exagerată moti
vează resurecția celeilalte.

Poeții generației mature 
văd in sat aventura, remediul, 
experiența, autenticitatea, ei 
singurul mod și unicul teritoriu

La extrem de fervori și patetism. 
Modul preferat de expresie este 
pastelul psihologic. (Acasă).

Poeții olteni stau in cea mai 
mare parte sub tutela lui Ar- 
ghezi, acesta mai puțin .definito
riu pentru' spiritul regionalist, 
arătind' o mare ardentă a trăi
rilor, plăcerea cuvîntului neaoș, 
crud și folosind cu precădere 
sîmburele narativ. Printre ei, 
Virgil Cariianopol, D. Ciurezu, 
Constantin Chioralia, Vasile An- 
dronache, Dan Duțescu.

Poezia stepei muntene, de la 
generația matură (Zaharia Stan- 
cu) pînă la numele abia impuse 
(George Alboiu, Mircea Dinescu) 
care se revendică din eresurile, 
bocetele, descîntecele locale, se 
distinge prin vigoarea haidu
cească, prin nostalgia nereținută

Grigore Sălceanu s-a 
zat in descripții ale 
Pont ; Emilia Căldăraru 
construit un univers 
pornind de la lumea 
a deltei.

Moldova este 
poetică bine 
Simțul tradiției, 
ții este așa de 
aici aproape că 
tincții între generații (spre deo
sebire de munteni, inovatori 
prin excelență și repartizați pe 
vlrste solidare). Tradiționaliști 
și pasteliști, poeții din această 
regiune cîntă înfrățirea cu cos
mosul, o natură istorizată pur- 
tînd pecetea altor „treceri". 
Moștenirea eronicărească 
mai simte încă în poezia 
George Lesnea, exponent

urban)
cauză iar cauza (spațiul 
— efect. Polii de gravi-

speciali- 
noulul 

și-a 
imaginar
fabuloasă

provincieo
individualizată, 
al continuită- 
puternic incit 
nu există dis-

se

AURELIU GOCI
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PRIMĂVARĂ IN AUGUST
ION CRÎNGULEANU

Vrînd să-mi cînte pămînlul 
Patria sau cuvintele -
Mi-au înflorit miinile
In raza lunii
Ca stîlpii unei părți
Cind începe dorul
In ritmuri latine, libere
Curgea pe lingă prag izvorul J 
Și-mi înfloreau cîmpiile, —

Umerii mei ca un tărim de patrie 
Dădea, grâbindu-se, în floare. 
Prin vetre sufletul ardea
Ca o comoară veșnică, -
La scara lunii
Țara-și ridică florile
Mai adine imaginate
Decit in toate anotimpurile.

A
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Lupta tradițională pentru rea
lizarea dublei valori — artisti
ce și social-educative — a miș
cării noastre teatrale și-a găsit, 
firește, în deceniile care au tre
cut de la eliberarea țării de 
sub jugul fascist, noile temeiuri 
și noile obiective, corespunzătoa
re sarcinilor edificării societății 
socialiste. Dramaturgia originală 
creată în ultimul sfert de secol 
s-a integrat, astfel, în mod evi-

guiării continuității caracteristice 
dezvoltării teatrului românesc și 
în genere culturii noastre națio
nale.

Evocarea trecutului istoric în
tr-un mod care să răspundă sen
sibilității și receptivității publi
cului contemporan, utilizată cu 
succes în ultimii ani în piesele 
lor de către Paul Anghel, Mir
cea Bradu, Mihnea Gheorghiu, 
Alexandru Popescu, Dan Tăr-

te, ceva din liniile de forță ale 
dramelor lui Camil Petrescu. Co
mediile acide ale lui Aurel 
ranga descind, într-un fel 
cific, desigur, din opera lui 
ragiale, Ciprian, Chirițescu,
șatescu, după cum cele cu tentă 
lirică ale lui Mirodan respiră ae
rul comediilor lui Mihail Sebas
tian.

Manifestarea atitudinii mili
tante a dramaturgiei originale

Ba- 
spe- 
Ca- 

Mu-

milita o tă
tradițiilor progresistedent, 

literaturii noastre clasice și din
tre cele două războaie mondiale 
dacă avem în vedere continua
rea principalelor linii de evoluție 
ale acestora : stimularea patrio
tismului (îndeosebi în drama is
torică) și cultivarea spiritului 
critic (îndeosebi în comedia sa
tirică). Bineînțeles, dramaturgia 
contemporană, abordînd o pro
blematică structural modificată 
prin însăși necesitatea de a re
flecta noi realități sociale, și-a 
îmbogățit conținutul de idei, a- 
ria de investigație, tipologia 
personajelor ; ea a găsit însă în 
marile creații ale înaintașilor un 
exemplu luminos de atitudine ci
vică și de angajare socială care 
i-a îngăduit o evoluție. înnoitoa
re mai rapidă, în condițiile asi-

rtâstul
si arta
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chilă și alții își află sursele pri
mare de inspirație în abordarea 
temelor istorice de către un 
Hajdeu, Alecsandri, Davilla sau 
Dglavrancea, de pe pozițiile co
respunzătoare idealurilor și țelu
rilor vremii în care aceștia au 
creat operele respective. In luci
ditatea și profunzimea dezbate
rilor etice care 
turgia lui Paul 
Lovinescu, D.R. 
Popovici, Marin 
mitîndu-ne doar 
torva nume, cu
câtor — regăsim, firește la alte 
temperaturi și pe alte coordona-

domină drama- 
Everac, Horia 

Popescu, Titus
Sorescu — li

la citarea cî- 
titlu exemplifi-

moștenită de la înaintași implică 
în același timp originalitatea 
creației și specificul ei național : 
ea nu este — și n-a fost nici în 
trecutul teatrului românesc ■— o 
atitudine militantă pentru orice 
și potrivită oriunde, ci exprimă 
o realitate concret-istorică și o spi
ritualitate națională care este a 
poporului român, astăzi. Faptul 
apare extrem de clar dacă ne 
gîndim la o serie întreagă de 
piese scrise în deceniile 6—8. 
dar tot atît de edificator dacă 
menționăm iarăși cu titlu de e- 
xemplu, fie și numai cîteva din
tre numeroasele premiere ale 
ultimelor stagiuni : Puterea și a- 
devărul de Titus Popovici, Omul 
care... de Horia Lovinescu, Un 
fluture pe lampă de Paul Eve- 
rac, Interesul general de Aurel

Baranga, Zodia taurului de Mih- 
nea Gheorghiu.

Fără îndoială, dat fiind mo
dul specific de existență a fe
nomenului teatral, atitudinea mi
litantă a dramaturgilor nu se 
poate realiza deplin decît prin 
valorificarea scenică a textului 
respectiv. Aceasta implică așadar 
necesitatea unei atitudini mili
tante a creatorilor spectacolului. 
Continuînd și în această pri
vință o tradiție fertilă a teatru
lui românesc, regizorii, actorii și 
ceilalți colaboratori ai scenei au 
dovedit aderarea — și sîntem si
guri că o vor face cu și mai 
multă străluoire în viitor — ca
pacitatea de a conferi spectaco
lului în întregul său o atitudine 
de luptă pentru progres în ge
nere, pentru formarea conștiinței 
socialiste a publicului. Exemple
le în această privință sînt extrem 
de numeroase — și ca atare ci
tarea lor parțială ar risca ne- 
dreptățirea celor omise — ele in- 
cluzînd atît teatrele bucureștene 
cit și cele din întreaga țară, atft 
dramaturgia conte,mporană ro
mânească și străină, cit și lite
ratura dramatică din trecut, na
țională și universală. Esențial 
este faptul că asemenea specta
cole au demonstrat și demons
trează cu prisosință atașamentul 
slujitorilor scenei românești 
astăzi față de 
tiv necesar al 
te, în sensul partinității, al te
lurilor nobile 
socialist.

în dramaturgie ca și în spec
tacol, teatral românesc contem
poran continuă și dezvoltă, 
fel, tradițiile sale înaintate 
trecut, integrîndu-se cu tot 
multă eficiență înfloririi în 
samblu a culturii noastre socia
liste și cîștigînd, implicit, ade
ziunea din ce în ce mai largă și 
mai caldă a milioanelor de spec
tatori.

de
imperativul obiec- 
atitudinii militan-

ale umanismului

ast- 
din 
mai
an-

De doi ani aproape, editura 
„Albatros" oferă publicului citi
tor, în condițiile bine precizate 
grafic ale unei colecții „Atitu
dini", culegeri semnificative din 
publicistica unor personalități 
ale culturii și științei noastre. 
Printre altele, au apărut pînă 
acum : Ion Dodu Bălan, „Ethos 
și cultură", Mihai Beniuc, „Un 
bătrîn către un tinăr cărturar", 
Petre Pînzaru, „Convingeri filo
sofice", Mihnea Gheorghiu, 
„Scrisori din imediata apropie
re", Paul Anghel, „Efemeride". 
Titlul seriei mi se pare semnifi
cativ nu numai pentru publicis
tica adunată sub metafora lui, 
dar și pentru publicistica noas
tră în general. De aceea, trebuie 
să trecem sub semnul lui și alte 
culegeri de publicistică, apărute 
in afara editurii „Albatros" : 
Mircea Malița, „Aurul cenușiu", 
vol. 1 și 2 (editura Dacia), Du
mitru Ghișe, „Contrapunct", 
(ed. Minerva), Vasile Rebreanu, 
„Marele Prinț." (ed. Dacia), 
Mihnea Gheorghiu. „Scene din 
viața publică", (ed. Scrisul ro
mânesc). Titlul mi se pare sem
nificativ pentru că surprinde 
două momente esențiale ale 
oricărei activități publicistice : 
momentul de confesiune publi
că, de gînd rostit cu voce tare, 
și cel de intervenție activă în 
viața Cetății. Personalități deja 
formate, autorii cărților mai sus 
amintite vin dinspre diferite 
compartimente ale culturii și 
științei pentru a comenta publi
cistic fapte ale vieții publice din 
jurul lor. Tabletele lor exprimă 
deci nevoia intelectuală de a 
comenta, pasiunea de a căuta 
dincolo de fapte și evenimente 
rosturile unor semnificații. Toc
mai de aceea, intervenția lor 
publicistică nu poate exclude 
momentul subiectivității, al un
ghiului propriu de vedere asu
pra unor întîmplări din jurul 
lor. Dar, în același timp, aceste 
ginduri nu rămîn simple medi
tații publice. Atent privite, ele 
relevă credința in funcționalita
tea publicisticii, în rolul inter
venției publicistice Intr-o anu
me problemă dată. Astfel, dacă 
mei înainte, autorii acestor 
cărți se dezvăluiau ca niște în
țelepți pentru care, „cîte fapte, 
atîtea ginduri", acum ei se rele
vă ca niște membri al Cetății, 
pentru care reflecția devine 
contribuție la rezolvarea unor 
treburi publice. E un adevăr 
mărturisit de autori în mod di
rect uneori. Astfel, Ion, Dodu 
Bălan vede rosturile cărții sale 
în contribuția la formarea mo
rală a tinerei generații :

„Acestui tineret m-am adresat 
cu stimă și încredere, cu dorința 
de a-i fi util in procesul com
plex și dificil de instruire și edu
care. In lumina acestui scop am 
structurat și conținutul prezen
tei cărți care-și propune să să
dească în conștiința tineretului 
atributele eticii noi, comuniste, 
militind împotriva reziduurilor 
moralei burgheze. împotriva a 
ceea ce degradează ideea de 
oin : necinstea, lenea. nepotis
mul. aroganța, arivismul, spiri
tul de căpătuială".

Chiar dacă n-o mărturisesc di
rect. și celelalte cărți sînt o 
pledoarie pentru ceva. Dumitru 
Ghișe pledează pentru un tinăr 
cult, Mircea Malița, pentru în
lăturarea unor prejudecăți asu
pra științei și tehnicii moderne, 
Mihai Beniuc. pentru muncă și 
perseverență în destinul tînăru- 
lui cărturar, Mihnea Gheorghiu, 
pentru o lume a echității și 
dreptății, Marin Rădoi, pentru 
o educație in consens cu cerin
țele societății moderne. împlîn-

tate în concret, unele interven
ții se pun în slujba unor îm
bunătățiri din planul vieții de 
toate zilele. Recordul absolut îl 
deține în această privință Paul 
Anghel, cu „Efemeride", care 
propune următoarele lucruri 
concrete : valorificarea plenară 
a umoriștilor autohtoni, strîn- 
gerea colindelor într-o culegere, 
interzicerea braconajului asupra 
zburătoarelor cu nume poetic, 
afirmarea publică a cronicarilor 
de arhitectură, înființarea unei 
colecții pentru memoriile de 
î'ăzboi, un concurs pentru alcă
tuirea unui abecedar, educarea 
cetățenilor pentru a-și împru
muta unii altora fise de 25 de 
bani (o asemenea pledoarie a 
susținut recent și excelentul pu
blicist Adrian Păunescu) culti
varea filmului documentar, o 
atitudine hotărîtă față de ce! 
care scuipă pe străzile orașelor 
noastre noi, grija pentru as
pectul estetic al ustensilelor de 
bucătărie etc. Sub 
sei stînd judecata 
supra acestor 
■putea fi 
evenimentul 
părtarea de eveniment ne 
însă astăzi posibilitatea judecă
rii acestor intervenții la adevă
rata lor valoare. Influența lor 
în momentul publicării în presă 
poate fi măsurată exact și prin 
rezistența în timp, prin posibili
tatea de a fi citite cu interes și 
în momentul trecerii lor 
exigențele editoriale. De 
lucru, cred, e convins și 
Anghel, chiar dacă titlul 
sale anunță caracterul efemer al 
tabletelor cuprinse sub metafora 
lui.

Prima observație ce se impu
ne : insistența excesivă a unu.1 
autor sau altul pe scopul edu
cativ al intervenției sale poate, 
paradoxal, să 
tiv valoarea 
Unele dintre 
moașe pagini 

amintite

semnul pre- 
critică 

tablete 
influențată 

comentat.

a- 
mai 

de 
De-

oferă

sub 
acest 
Paul 

cărții

influențeze negă
ri publicistică, 
cele mai fru- 
ale cărților mai 

sînt și cele 
mai pline de finețe, în care citi
torul e lăsat să desprindă singur 
concluzia finală. E vorba de 
„Mina .și gheara" (Ion Dodu Bă
lan), „Astă seară e un pămînt 
minunat" (Vasile Rebreanu), 
„Aplauze de toamnă" (Paul An
ghel), „A mai trecut un an" 
(Dumitru Ghișe). Cind autorul 
insistă prea mult pe funcționa
litatea educativă a tabletei efec
tul educativ e altul decît cel 
scontat. Astfel se întîmplă cu 
unele pagini ale cărții lui Ion 
Dodu Bălan, unde pasiunea au
torului pentru a convinge cu
orice preț văduvește uneori in
tervenția de subtilitate publicis
tică. Din aceeași neîncredere in 
disponibilitățile cititorului apar 
și unele explicații didacticiste, 
în paginile lui Mihai Beniuc 
(vezi termenul redundanță), pa
ranteze care insistă inutil pe 
niște lucruri deja cunoscute.

O altă observație, se referă Ia 
elementele concrete dintr-o in
tervenție publicistică. Adevărata 
publicistică înseamnă fapt pre
lungit in reflecție, efortul de a 
găsi in fapte și evenimente 
semnificații generale, 
elementului concret 
unul din cele mai 
mijloace de atracție 
comentariu
concret 
legătură 
punctul 
dreptat 
actelor sale. Astfel, cititorul e 
obișnuit să mediteze, să prelun
gească în conștiință tot ce se 
petrece în jurul lui. Iată de ce, 
„Efemeride" mi se pare cartea 
unui publicist de excepție. For-

SUS

Prezenta 
constituie 

însemnate 
ale unui 

publicistic. Faptul 
stabilește elementul de 
dintre cititor și autor, 
din care Cititorul e în
spre meditația asupra

mat la școala lui Tudor Arghezi, 
Paul Anghel are curajul de a 
aborda publicistic cele mai obiș
nuite fapte și evenimente ale 
lumii Înconjurătoare, de la că
derea frunzelor, toamna, pînă la 
inaugurarea aeroportului inter
național Otopeni. Faptul devine 
pretextul unor neașteptate 
reflexii morale. Astfel, o victo
rie a naționalei de fotbal se pre
lungește intr-o excelentă medi
tație asupra nevoii omenești de 
victorii. La celălalt capăt se 
situează „Convingeri filosofice" 
de Petru Pînzaru, unde absența 
elementului concret dăunează 
valorii publicistice a cărții, for
ței de influențare a ideilor sale, 
altfel, interesante și originale, 
în general însă, cărțile mai sus 
amintite cuprind nenumărate 
fapte și evenimente ale lumii 
înconjurătoare, fie selectate 
după preocupările fiecăruia, fie 
comune tuturor.

Nenumărate 
ților de mai 
originalitatea 
prin polemica ___
mai puțin mărturisită cu preju
decățile prezente la un moment 
dat. Iată, luate la tntimplare, 
cîteva exemple : Ion Dodu Bă
lan, „Un om de seamă in lu
cruri de seamă", tabletele lui 
Dumitru Ghișe din capitolul 
„Excelsior", Mihnea Gheorghiu, 
„După un scurt efort de memo
rie", observațiile de scriitor ale 
lui Vasile Rebreanu din „Un 
glonte uitat", „Divertismente", 
Petru Pînzaru, „Spiritul de res
ponsabilitate socială", discursu
rile lui Mircea Malița. Dar, în 
același timp, există și pagini 
care repetă adevăruri deja știu
te cu gravitatea unor pretenții 
ia originalitate : capitolul „Cul
tura — o bogăție inestimabilă" 
din cartea lui Marin Rădoi, ta
bletele aniversative din cartea 
lui Vasile Rebreanu.

Un alt element de valorizare 
8 oricărei activități publicistice 
îl constituie prezența puternică 
a personalității autorului de-a 
lungul tuturor intervențiilor sale 
publicistice. Cărțile puse în dis
cuție aici relevă deja cîteva in
dividualități publicistice deose
bite prin unele caracteristici. 
Astfel, în ce privește memoria 
folosită la argumentare, Mihnea 
Gheorghiu preferă informația 
străină, „la zi", pe cînd Dumitru 
Ghișe rămîne un adept al scrie
rilor fundamentale. Petru Pîn
zaru elimină din articolele sale 
orice referire la o experiență 
personală, pe cind Mihal Be
niuc apelează masiv la expe
riența sa de viață pe care o con
sideră — ca și in poezie — pli
nă de pilde morale. Referitor la 
tonul tabletelor, Ion Dodu Bă
lan e apodictic, pe cînd Dumitru 
Ghișe, un dubitativ, un filosof 
care face raționamente cu voce 
tare, în așa fel incit cititorul 
să-i poată urmări mersul gîndi- 
rii și al îndoielilor critice. Mir
cea Malița e un geometru ten
tat de argumentația pe puncte, 
pe cînd Paul Anghel, un liric cu 
intuiții neașteptate.

Desigur, asupra acestor cărți 
se mai pot face și alte asemenea 
observații, după unghiul de 
dere al fiecărui critic. Dar 
una nu poate să treacă cu 
derea importanța tabletelor 
prinse în ele, attt pentru scopu
rile educative, prezente dincolo 
de fiecare pagină, cit și pentru 
opera de mai tirziu a fiecărui 
autor.

tablete ale căr- 
sus incintă prin 
ideilor expuse, 
mai mult sau

ve- 
nici 
ve- 
cu-

ION CRISTOIU

>
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La Consiliul de Miniștri 
•vut loc miercuri o întîlnire de 
lucru între tovarășii Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, și Gerhard Schiirer, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, 
Stat a 
mane, 
cediul 
tră.

Cu acest prilej, au fost exa
minate probleme privind dez
voltarea și lărgirea în conti
nuare a relațiilor de colaborare 
și cooperare economică și teh- 
nico-științifică. între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Democrată Germană, în ca
drul activității de coordonare a 
planurilor be perioada 1976— 
1980. reliefîndu-se posibilitățile 
de extindere a. acestora. îndeo
sebi. în domeniile construcțiilor 
de mașini, chimiei, metalurgiei, 
industriei ușoare, precum și în 
alte sectoare.

S-au analizat, de asemenea, 
căile de majorare n schimbu
rilor comerciale dintre cele 
două țări pe anii 1974—1975, e- 
vidențiindu-se totodată 
de a dubla volumul 
reciproce de mărfuri pe 
oada 
naiul

La 
șurat 
tenie 
pat Constantin Șandru. 
președinte al C.S.P. si 
Voss, ambasadorul R. 
mane la București.

președintele Comisiei de 
Planificării a R.D. Ger- 
care și-a petrecut con- 
de odihnă în țara noas-

dorința 
livrărilor 

peri- 
1976—1980, față de cinci- 
actual.
întilnire, care s-a desfâ- 
într-o atmosferă de prie- 
și cordialitate, au partici- 

vice- 
dr. Han» 
D. Ger-

Miercuri a părăsit 
delegația Comitetului 
Partidului Muncii din 
condusă de tovarășul Kim Dong 
Gyu, membru al Comitetului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 

I Comunist Român, a făcut o vi
zită de prietenie în țara noas
tră.

în timpul șederii in țara noas
tră, delegația a vizitat obiec
tive economice și social-cultura- 
le din Capitală și Brașov, s-a 
intîlnit cu reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stat.

ba plecare', pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost conduși 
de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.CiR., de ac
tiviști de partid.

Au fost de față Ei Ho Zang 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Capitala 
Central al 

Coreea

supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întilnit cu tovarășul 
Ramon Martinez, secretar gene
ral al Partidului Socialist din 
Uruguay, care, la invitația C.C. 
al P.C.R. își petrece concediul 
de odihnă în țara noastră.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Asociației de 
prietenie coreeano-română, con
dusă de Kim Iăng Sun, vice
președinte al Asociației, vice
președinte al Comitetului pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea din R.P.D. Coreeană, care, 
la invitația Asociației de priete
nie româno-coreeană și a Insti
tutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea, a efec
tuat o vizită în țara noastră.

La invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
ne-a vizitat țara, în perioada 
22—29 august, delegația Consi
liului Național pentru pace și 
solidaritate din Republica Irak, 
condusă de Faisal Habib Al Kai- 
zaran. președintele Asociației 
juriștilor, membru in conduce
rea Consiliului național.

Oaspeții au avut întrevederi 
la Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste, la Aso
ciația juriștilor, au participat 
la manifestările consacrate îm
plinirii a 29 de ani de la înfăp
tuirea insurecției naționale an
tifasciste armate, au vizitat 
obiective economice, social-cul- 
turale din București, Constanța, 
Ploiești și litoralul Mării Ne
gre.

Cu prilejul zilei armatei din 
Republica Elenă, atașatul mili
tar, aero și naval al acestei țări 
la București, colonel Savas 
Paspatis, a oferit, miercuri după 
amiază, o recepție.

Au participat generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noastre 
armate, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști.

Au luat parte Aristote Phry- 
das, ambasadorul Republicii 
Elene la București, șefi de mi
siuni diplomatice, atașați mili
tari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

ale țării șl 
tabere. Del-

Cutezătorii,

actualitatea Sării (orele 15,30;

La culesul 
legumelor

în Complexul de odihnă Nă
vodari și-au început vacanța 
peste 6 000 de tineri uteciști ve- 
niți din 23 județe 
împărțiți în cinci 
finul, Albatrosul, 
Pescăruș și Temerarii. Agenda 
lor de lucru este bogată in ac
tivități politico-educative, cul- 
tural-distractive și sportive, 
turistice. Ca răspuns la chema
rea biroului Comitetului jude
țean Constanța al U.T.C., de a 
sprijini recoltatul legumelor in 
vederea aprovizionării litoralu
lui, zilnic 3 000 de elevi uteciști 
din tabără execută 1 200 ore 
muncă patriotică la culesul legu
melor din perimetrul I.A.S. 
Mihail Kogălniceanu.

Festivalul 
fanfarelor

DAN VLAD

în parcul Copou șl la punctul 
de agrement Brodoc, din Vaslui, 
s-a desfășurat, duminică, cea 
de-a treia ediție a festivalului 
fanfarelor, la care au fost pre
zente cele mai bune formații ale 
căminelor culturale și caselor 
de cultură din județ. Festivalul 
a prilejuit o serie de confrun
tări artistice de mare ținută în
tre formații bine cunoscute ca 
cele din Valea Mare-Ivănești, 
Gherghești, Hocen, Huși la 
care s-au adăugat puternicele și 
ambițioasele fanfare de la Bă- 
cești, Delcești, Crețești, precum 
și cea a fabricii de conserve 
Tecuci (Galați). Parada forma
țiilor, pe artera principală a o- 
rașului, trecerea în revistă din 
parcul orașului, concursul pro- 
priu-zis, evoluția soliștilor ins
trumentiști — iată principalele 
momente ale festivalului fanfa
relor, Juriul, format din presti
gioși oameni de cultură ai jude-

• Un serial de mare interes pentru tinerii 
de toate virstele și profesiile

• O pasionantă aventură pe 
tivante tărîmuri ale științei

■ Un răspuns competent la 
care și le pune fiecare tinăr dornic să

cele mai cap- 
contemporane 

problemele pe

aibă o Imagine exactă asupra raporturilor 
sale cu natura, cu viața

• Un prilej de a dialoga cu cele mai repre
zentative personalități ale științei și cul
turii românești

• O nouă rubrică săptămînală in paginile 
„Scinteii tineretului" ;

UNIVERSUL VĂZUT DE APROAPE
Pentru primele teme, a căror publicare na începe chiar in această săptămînă fi-au 

oferit colaborarea :
• prof. dr. docent CĂLIN POPOVICI ; Cînd șl cum a apărut lumea î • dr, Ing. FLORIN 
ZĂGĂNESCU : Luna după Armstrong.

țului Vaslui, a desemnat ciștigă- 
toare fanfara din Gherghești, 
susținătoarea și a unui recital 
în fața miilor de spectatori pre- 
zenți în amfiteatrul natural 
străjuit de stejarii seculari ai 
pădurii Brodoc.

„Dicționar de
pseudonime..."

Mihail Straje a realizat 
instrument de lucru deosebit de 
util pentru cercetătorii istoriei 
culturii publicînd, în Editura 
Minerva, un „Dicționar de pseu
donime, alonime. anagrame, as
teronime, criptonime ale scrii
torilor și publiciștilor români'*. 
Prima de acest gen din țara 
noastră, întocmită după criterii 
proprii, dar valorificînd expe
riența acumulată în literatura 
de specialitate internațională,

Miercuri după-amiază, tovară
șul Miron Constantinescu, mem-

A APARUT 
numărul 36 

al revistei săptăminale 
de politică externă

,«LUMEA

LUCRURI ROMÂNIEI
CURATE

vedere sau poate producătorul 
suită de întrebări, interlocutorul 
de viață : în stadiul actual al 
poate lăsa grija pentru calitate

.----------ORGANIZAT DE»
ZIARUL Suportul

ÎN COLABORARE CU

LOTO-PRONOSPORTsr 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM(Urmare din pag. I) 

calitote-cantitate. Calitatea fără cantitate reprezintă, Ia di
namica economică actuală, prea puțin, tot așa cum cantitatea 
fără calitate nu reprezintă mai nimic. Și, continuîndu-și de
monstrația — ii priveam ochii intenși, luminați de razele lunii 
— tinărul sondor prahovean mai ținea să precizeze că, după 
opinia lui, nici meserie importantă și meserie neimportantă 
nu există, oricine, oriunde, poate fi... important, dar totul, 
iarăși, depinde de calitotea-cantitatea muncii depuse șl de 
rezultatele ei. Mi-a furnizat și un exemplu „minor doar în 
aparență" : i-a cumpărat piciului său niște pantofi și, după 
trei zile, talpa era desprinsă. Cine să fi fost de vină ? Mun
citorul care executase operațiunea de lipire a tălpii, C.T.C.-ul 
care scăpase defecțiunea din 
soluției de lipit ? Din această 
meu a extras un alt adevăr 
industrializării, nimeni nu mai 
pe seama altuia, căci fiecare „detaliu", toți oamenii plasați 
pe lanțul operațiunilor care conduc la un produs finit, sînt 
esențiali. O fisură, cit de neînsemnată, pe parcursul complex 
al oricărui proces de producție (dar ce să mai vorbim de 
oțel, de petrol, de mașinile-unelte, nu de... pantofi), naște — 
disproporționat — cine știe cînd și unde, la ce verigă a „lan
țului", o ruptură costisitoare. Grija pentru calitate nu împie
dică obținerea cantității — susținea întemeiat petrolistul - 
căci (comparațiile continuă) asta-l ea atunci cînd faci baie 
și dacă-ți schimbi cămașa, îți schimbi și maieul, n-are rost 
să-l păstrezi pe cel murdar, lucrurile sînt adică indisolubil 
legate, un om care muncește conștiincios, cu alte cuvinte 
sistematic, ordonat, care nici măcar nu se... grăbește repre
zintă tipul ideal cu timpul perfect raționalizat, chibzuit. Acesta 
obține, simultan, ambele lucruri : calitate și cantitate. Și ce 
bine se simte omul îmbăiat, îmbrăcat cu lucruri curate, cu 
conștiința împăcată, căci și-a făcut datoria — evident, și ultima 
comparație îi aparține aceluiași tinăr cu care, absolut din 
întimplare, am împărțit o bancă pe malul mării (vorba cin- i 
tecului) cînd răsare luna, dar mai răsar și admirabile demon
strații de inteligență și de simț al posturii, de demnitate 
muncitorească.

i

un

lucrarea — ce se întinde pe nu 
mai puțin de 810 pagini — este 
rodul unor cercetări asidue, al 
unui volum de muncă uriașă.

Cercetînd cu migală tomuri 
de corespondență, studii și ar
ticole, colecții de ziare și revis
te, memorii, biografii și biblio
grafii, stînd de vorbă cu aceia 
dintre scriitorii și publiciștii ca
re sînt în viață, Mihail Straje a 
reușit să descifreze pentru în- 
tîia oară un număr impresio
nant de pseudonime, ceea ce 
face ca lucrarea să nu fie nu
mai o obișnuită fișare alfabe
tică a unor elemente deja cu
noscute, ci și o contribuție per
sonală remarcabilă in descope
rirea unor date nerelevate plnă 
acum.

Faptul că pentru fiecare nume 
este Indicat șl un indice biblio
grafic minim mărește gradul de 
utilitate al cărții, facilitînd celui 
interesat calea către cunoaște
rea Integrală a personalității 
unuia sau altuia dintre scriitori 
sau publiciști. (D. A.).

A apărut
MUNCA DE PARTID

nr. 16/1973

Din sumar : O preocupare 
de prim ordin — pregătirea 
temeinică a producției anu
lui 1974 ; Ion Catrinescu — 
îndeplinirea simultană a u- 
nor funcții de partid și de 
stat ; Mihai Burcheșin — 
Promovarea femeilor, sarci
nă de mare răspundere.

La rubrica învățămîntul 
de partid și propaganda prin 
conferințe sint publicate Re
comandări de teme pentru 
cursurile învățămintului de 
partid 1973—1974.

Din rubrica Programul de 
educație comunistă a 
lor prinde viață 
Constantin Drăgoescu 
ficiența, pe primul 
Maria Cosma — Un
conștient de prezentul 
care-1 trăiește și de viitorul 
ce și-1 făurește.

mase- 
cităm :
— E- 
plan ; 

tineret 
pe

DEPARTE TIPPERARY î
Patria (orele 10; 11; 15; 17; ÎS; 21).

ALAD1N ȘI LAMPA FERMECA
TĂ : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,30; 30,45), Grădina Ca
pitol (ora 19,30).

VALTER APARĂ SARAJEVO : 
Festival (orele 9,30; 13; 17,45; 20,30), 
Grădina Festival (ora 19,45).

EVA ȘI ADAM : Central (orele 
16; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 

rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

POLIȚISTUL : Scala (orele >; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16.30; 
18,45; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30), Grădina
București (ora 19,30), Grădina Di
namo (ora 20).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Excelsior (orele 9; 12; 15,15; 18;
20,30), Melodia (orele 9 ; 12 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18,15 ; 20,30), Grădina Mo
dern (ora 20).

CUTEZ ANTA ; Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 13,15; 20,30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Lira (ora 20).

EGLANTINE : Viitorul (orele
15.30 : 16 : 20,15).

EXPLOZIA : Doina (orele 11;
13.30: 15.45: 18; 20,30).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Buzești (ora 20), Arenele Romane 
(ora 19.45).

INFAILIBILUL RAFFLES : To
mis (orele 9; 11.15: 13,30; 15.45: 
18,15: 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30), Gră
dina Tomis (ora 20).

PE ARIPILE VINTULUI ! 
rentari (orele 10; 15; 19).

CARTEA JUNGLEI : Flacăra 
(orele 15.30; 18: 20,15).

FLUTURII SINT LIBERI : Cos
mos (orele 15.30; 18: 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ 
GRĂ ; Grivlța (orele 9; 
13.30; 16; 18.15; 20,30). Volga 
8.45: 10.45: 13,15: 15.45: 18.15; 
Miorița (orele 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
18: 20.15).

DISTRATUL ; Aurora (orele 9; 
11,15; 13 30; 15.45; 
dina Aurora (ora

AUTOSTOP :
15,30 ; 18 ; 20.30), Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t 
Giuleștt (orele 15,30: 18; 20.15),
Bucegl (orele 15,45: 18: 20,15). Gră
dina Bucegi (ora 19,45).

CU COPIII LA MARE : Munca 
(orele 16; 18; 20).

LA RĂSCRUCE DE VTNTURT I 
înfrățirea (orele 15 30 ; 18 ; 20 15),

Drumul 
20,15).

TU. EU ȘI MlCUt PARIS > 
Rahova (orele 15,30: 18; 30,15).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Co- 
trocenl (orele 15.30; 18; 20,15), Arte 
(orele 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Arta (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : U-
ntrea (orele 16; 19.30), Grădina 
Unirea (ora 20).

ORDONANȚA SELMENKO i
Crlngași (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

ACEA PISICA BLESTEMATA l 
Lumina (orele 9; 11,15; 14,30; 17,15; 
20).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : Pa- 
eea (orele 15,30; 19).

MONTE CARLO : Floreasca (o- 
rele 15,30; 18: 20,30).

JANDARMUL LA PLIMBARE t 
Popular (orele 15.30; 18: 20.15), VI- 
tan (orele 15,30: 18: 20.30), Grădina 
Moșilor (ora 20). Grădina Vltan 
(ora 19,30).

tinf.rete eara batrinete : 
Timpuri Noi (orele 8—20,15 In 
continuare).

Fe-

NEA- 
11,15; 
(orele 
20.451,

18: 20,15). Gră- 
19,30).
Moșilor (orele

PROGRAMUL III
9,00 Știri ; 9,05 ,.Incognito" —

program de varietăți muzicale ;
9.55 Melodia zilei. „Frumos •
cerul la Constanța" de Petre Fi- 
rulescu ; 10,00 Divertis-club ; 11.00
Știință și tehnică ; 11,10 Profil pe 
portativ : Fănică Luca ; 11,.30 Pen
tru prietenii magnetofonului ; 
12,00 Transmisiuni directe din 
țară ; 12,10 Invitație în fonotecă ;
12.55 Melodia zilei ; 13,00 închide
rea emisiunii de dimineață ; 17,00 
Știrile după-amiezii ; 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor ; 18.00 Șapte zi
le, șapte arte. Cinema ; 18,10 Sim
fonia op. 24 în la minor ; 18,55
Melodia zilei ; 19,00 în direct... de 
la Deva. Seară pentru tineret ; 
19,30 Știri ; 19,35 Casa de discuri

Amigo" ; 20,00 Teatru radiofonic. 
Amatorism în jocuri periculoa
se : 20,45 Din operetele lui Vin
cent Scotto ; 21,00 Radio-super-top 
— muzică ușoară românească ; 
22,00 Radiojurnal ; 32,30 Melodia 
zilei ; 22,35 Vedete ale muzieii u- 
șoare ; 23,15 Poetica. Vladimir
Clocov ; 23,20 Pagini din muzica 
preclasică de operetă ; 23,55—24,00 

• Ultimele știri.

PROGRAMUI

(Urmare din pag. I)

depozitării se consideră a fi re
zolvată din start, rezultatele din 
anul trecut depunînd mărturie 
în acest sens. In toamna anului 
1972 a fost depozitată doar acea 
parte din recoltă destinată a fi 
împărțită cooperatorilor, nece
sarul de semințe și baza fura
jeră. Livrările la fondul de stat 
s-au făcut direct de pe cîmp, 
evitîndu-se din primul moment 
„surpriza” lipsei de spațiu. In
teresant ni s-a părut modul în 
care acționează cooperatorii de 
la cooperativele agricole din 
Milcovul și Gologanul. Aici fon
dul de retribuire a fost livrat 
oamenilor direct din cîmp, ceea 
ce a dus la mărirea substanțială 
a spațiilor de adăpostite a po
rumbului, problema celor 1300 
de hectare fiind rezolvată fără 
nici o dificultate. Cit privește 
transportul, cele două coopera
tive agricole dispun de 11 ca
mioane și 2 remorci suficiente 
pentru a căra la baza de recep
ție și la pătule întreaga canti
tate în cel mai scurt timp. „Nu 
de depozitat sau de transportat 
ne plmgem noi; de-am avea cu 
ce umple pătulele, ne spune ing. 
Maria Prichici de la C.A.P. Mil-

covul. Anul trecut am închiriat 
mașini de la IRTA ; necazul nos
tru este că în toamna aceasta ne 
vom descurca doar cu ale noas
tre. Porumbul a fost semănat 
destul de tîrziu, din cauza ploi
lor- din toamnă recoltele nu se 
anunță la înălțimea celor din 
1972“.

Da, ploile din toamnă au în- 
tîrziat, știm cu toții,, arăturile,

SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT •

CICLISM

Duminică se va da startul in 
Turul ciclist al României, com
petiție pe etape, care a ajuns 
la cea de-a XlX-a sa ediție.

La actuala ediție vor lua 
parte 70 de concurenți din 6 țări 
printre care rutieri din Bulga
ria, Cehoslovacia, Italia, Iu
goslavia, Turcia și bineînțeles 
România.

Turul României, care totali
zează 1263 km. este împărțit in 
11 etape, etapa I avind loc 
pe data de 2 septembrie și con- 
stind intr-o cursă de 5 km. con
tra cronometru, pe străzile Ca
pitalei (de la Piața Unirii plnă 
în Piața Scinteii). La ora 12,30, 
tot duminică, se va da plecarea 
în etapa a 11-a pe ruta Bucu
rești — Ploiești — Brașov — 
Poiana Brașov (176 km). Apoi, 
în continuare, cursa se va des
fășura astfel: 3 septembrie, eta
pa a III-a, Brașov — Tg Mu
reș (165 km.); 4 septembrie, eta
pa a lV-a Tg. Mureș — Cluj 
(105 km.) și etapa a V-a, in 
circuit pe străzile Clujului (24 
km); 5 septembrie, etapa a* Vl-a, 
Cluj — Bistrița — Vatra Dornei 
(170 km); 6 septembrie, etapa 
a VII-a, 20 km. contra-timp in
dividual pe urcușul Mestecăniș 
și etapa a VIII-a, Vatra 
nei — Suceava (110 km); 7

Cum, prin ce modalități atragem tinerii spre 
terenul de sport, prin ce mijloace îi determinăm 
»ă practice exercițiul fizic, sportul preferat ? — 
iată cîteva întrebări de la care trebuie să por
nească, în orice acțiune a lor, factorii care răs
pund de activitatea sportivă de masă. Sint in

trebâri la rare. astăzi, ne răsuunde tovară
șul LIVIU CUIBUȘ, secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al U.T.C., cu problemele de sport, 
turism și pregătirea tineretului pentru apărarea 
patriei.

9,00 Curs de limba franceză. Re
capitulare (7). 9,30 Prietenii Iul 
Așchiuță. 10,00 Telex. 10,05 Tehnic- 
club. 10,20 Studioul altistului 
amator. 10,35 Bucureștiul necunos
cut : Strada Plantelor. 10,55 Desen 
animat. 11,05 Telecinemateca : Ci
clul, John Ford 
mul spre casă". 
13,00 Telejurnal, 
limba maghiară. 
Avanpremiera, 
beethovenian : Simfonia _ a 
„Eroica* 
Barenboim.
Basme ____  .
19,30 Telejurnal. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînli. 20,05 Seară pentru tine
ret. 22,00 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,30 Telecinemateca pentru co
pii ; „Moartea lui Joe Indianul" 
— coproducție franco-română 
după romanul lui Mark Twain 
,,Aventurile lui Tom Sawyer". 18.50 
Pagini din operete și opere celebre 
cu Teodora Lucaciu. 19.00 Munici
palitatea răspunde bucuveșteanu- 
iui. 19,20 1001 de seri : Basme în 
siluete ,Prichinduța“. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 21,50 
Roman foileton „Verișoara Bette". 
Partea a III-a.

— ,,E lung dru- 
12,40 Teleobiectiv.
17.30 Emisiune in
18.30 Telex. 18,45 

18,50 Univers
___ . ■ ■ III-a 
— In viziunea lui Daniel 

19,20 1001 de seri : 
în siluete „Prlcbinduța".

Dor-
sep-

tembrie, etapa a IX-a, Sucea
va — Roman — Bacău (148 km); 
8 septembrie, etapa a X-a, Ba
cău — Buzău (170 km): 9 sep
tembrie, etapa a Xl-a, Buzău — 
Cislău — Văleni — Ploiești — 
București (170 km) — cu sosi
rea, în jurul orei 17,45, pe sta
dionul „23 August".

Turul României constituie o 
alergare dificilă, datorită diver
sității profilurilor, dar totodată 
un criteriu de selecție a celor 
mai buni cicliști.

Țara noastră va fi reprezen-, 
tată de două selecționate, prin
tre rutieri remarcîndu-se T. Va- 
sile, V. Selejan și alții.

Pentru primii clasați în etape, 
echipelor ciștigătoare și cățără
torilor se vor atribui nume
roase premii oferite de ziarul 
„Sportul", „Loto-Pronosport", 
Federația de ciclism și de comi
siile de 
pe unde 
clistă.

— Totdeauna ne gîndim cum 
am putea face mai bine ca o- 
biectivele ce ni le propunem 
în planurile de activități sau 
acțiunile și inițiativele noastre 
să aibă un anume grad de ori
ginalitate, de atractivitate deci, 
care să asigure receptarea lor 
de către tineri și, de aici, ade
ziunea și participarea acestora 
la înfăptuirea lor.

bineînțeles, și
antrenează. Ce modalități mai 
eficiente decit acestea pot fi fo
losite pentru educația sportivă, 
pentru popularizarea diferitelor 
sporturi și trezirea interesului 
tinerilor să le practice, trezirea 
ambiției de a deveni și ei cam
pioni, vedete ale arenei spor
tive ?

ia modul cum se unei duminici cultural-sportive. 
Firește, el variază de la o așe
zare la alta, în funcție de po
sibilitățile și tradițiile locale.

— Ce aveți pregătit, in 
perspectivă ?

organizare din orașele 
va trece caravana ci-

GABRIEL FLOREA

ȘCOALA PROFESIONALA MI
NIERĂ - MOLDOVA NOUA

județul Caraș-Severin

organizează

NASTASE A DEBUTAT
IN TURNEUL DE

Au început întrecerile 
ționalului turneu internațional 
de tenis de la Forest Hills. In 
primul tur al probei de simplu 
bărbați, jucătorul român Iile 
Năstase l-a întilnit pe Humphrey

tradi-

gaziile unde a fost depozitat 
griul. Ușile acestor magazii sînt 
sparte și motivul invocat că nu 
există scînduri ni se pare a fi 
cel puțin pueril. Cînd e vorba 
de zeci și sute de mii de lei 
putem invoca lipsa cîtorva scîn
duri ? L-am căutat pe președin
tele C.A.P. cîteva ceasuri dar nu 
l-am găsit. în lipsa lui inginera 
Prichici Maria ne-a asigurat

TRANSPORTUL
SI DEPOZITAREA

de hectare din în- 
__ . au fost însămînțate 
cu porumb și în luna iunie. Toc
mai de aceea, orice pierdere tre
buie exclusă. Regretul de a nu 
avea cu ce umple pătulele nu 
justifică amînarea unor repara
ții necesare adăpostirii porum
bului în condiții normale. Or, 
pătulele de la Milcovul nu trec 
examenul cu bine din acest 
punct de vedere. La fel și ma-

zeci de mii 
treaga țară,

că

în 
că

reparațiile vor fi executate 
cel mai scurt timp. Sperăm 
„cel mai scurt timp" se traduce 
prin cîteva zile.

Dar cei din Milcovul, prin ex
cepție, confirmă regula. Nu mai 
departe vecinii lor, cooperatorii 
de la C.A.P. „Vulturul" 
mult mai operativi. Cele 12 pă
tule ce pot înmagazina aproxi
mativ 2 000 tone porumb au fost 
reparate și curățate în amănunt.

au fost

VICTORIOS
LA FOREST HILLS

(Venezuela), pe care laHose
Învins cu 6—4, 6—4, 6—3.

Alte rezultate : Orantes (Spa
nia) — Mottram (Anglia) — 
6—3, 6—i, 6—3 ; Taylor (Anglia) 
— Zugarelli (Italia) 6—4, 6—4, 

6—4.

Mina gospodarului se simte pes
te tot și dacă anul trecut livră
rile la stat și depozitai ea s-au 
făcut într-un timp record avem 
toate motivele să credem că la 
Vulturi nu se vor ivi surprize.

Surprizele au fost excluse și 
de către coperatorii de la C.A.P. 
Dumbrăveni. Recolta de porumb 
din anul trecut a întrecut toate 
așteptările și de aceea depozi
tarea s-a făcut și prin construi
rea de șire avînd drept dușumea 
un strat de carton 
peste care s-a pus și un strat 
de coceni. Anul acesta însă pă- 
tulele spațioase așteaptă „sutele 
de tone de porumb" care deo
camdată se coc în „bătaia" unui 
soare puternic, venit la timp.

Am relatat situații din cîteva 
cooperative agricole pe unde am 
trecut. La nivelul județului pre
gătirile pentru a prelua recolta 
în condiții optime se apropie de 
sfîrșit. Situațiile din teren sînt 
raportate zilnic, controlul la fața 
jocului în cele mai multe cazuri 
se face la timp și eficient, rămî- 
nerile în urmă fiind „sancțio
nate" prompt. Garanția transpor
tului și depozitării porumbului 
se întemeiază exclusiv pe fapte, 
așa cum și trebuie să se în- 
tîmple.

gudronat

— Ne puteți ilustra valoarea 
practică a celor spuse cu exem
ple din activitatea proprie ?

— Aveți în acest sens rezulta
te concrete care să ateste efi
cacitatea inițiativei ?

— Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a activității de educa
ție fizică și sport recomanda 
ca acțiunile sportive să le îm
pletim și cu alte genuri de ac
tivități pentru a atrage mase 
cit mai largi de cetățeni și, în 
consecință, pentru a face și pe 
această cale propagandă pentru 
sport. Concret : știam că dumi
nicile cultural-sportive se bucu
ră de succes. Ele au intrat de 
mult în tradiție și se bucură de 
o largă audiență în rîndurile 
tinerilor și chiar printre virst- 
nici. Ne-am gîndit că în cadrul 
acestora am putea foarte bine 
populariza sporturile olimpice, 
pentru a determina cit mai 
mulți tineri să le practice și să 
lărgim, astfel, aria de descope
rire a talentelor, baza de se
lecție pentru sportul de perfor
manță. Noi cum procedăm ? Or
ganizăm duminici cultural-spor
tive, în cadrul cărora, pe lingă 
obișnuitele manifestări cultura
le. întreceri sportive la diferite 
discipline, programăm demon
strații cu participarea sportivi
lor de performanță. în acest 
sens am găsit multă înțelegere: 
boxerii, ‘ ................. ...
judoka, 
cestora 
ciațiile 
C.S.M., 
versitatea etc. au 
vitației noastre și 
se așezări rurale 
adevărate spectacole de virtuo
zitate. Dincolo de meciuri, de 
demonstrații, în care tinerii, să
tenii îi vedeau la lucru pe cei 
despre care auziseră atîtea, an
trenorii, 
proprii, le 
cite ceva 
nice, din 
stria unui .
trenorii își prezentau sportivii, 
performanțele lor, referindu-se,

— Astfel de acțiuni am orga
nizat la Ciucea, Aghireș, Bon- 
țida, Suatu, Gilău etc. și tre
buie să vă spun că au înre
gistrat între 3.000—5.000 de par
ticipant!. Dar noi ne ghidăm 
după un alt aspect : întrecerile 
din cadrul „Cupei tineretului de 
la sate" au cunoscut o mare în
viorare, ca efect al acestor dumi
nici cultural-sportive model. 
Că tinerii au venit în număr 
mult mai mare la terenurile de 
sport o atestă aceste cifre : la 
etapele de masă ale „Cupei ti
neretului de la sate" au luat 
startul 78 echipe de fotbal, 96 
echipe de volei — 66 de băieți 
și 30 de fete — apoi numeroa
se formații de handbal, oină, 
trîntă, ciclism. Aș vrea să mai 
adaug și faptul că s-a încetă
țenit obiceiul ca deplasările de 
la o comună la alta să le facem 
cu... bicicleta. Ceea ce este iar 
un ciștig 
mișcării în

— Pentru a asigura o anume 
continuitate activității sportive 
de masă la sate, ne vom pre
ocupa ca tot cam In genul a- 
cesta, intr-un cadru asemănă
tor, să organizăm întrecerile 
dotate cu trofeele „Cupa re
colta", „Cupa mecanizatorului" 
la care vor fi angrenați, în con
tinuare, tineri săteni, mecani
zatori la dispute de fotbal, 
handbal, popice etc. Pentru, 
elevi, odată cu reluarea cursu-‘ 
rilor, ne gîndim la o competi
ție de masă foarte originală — 
nu i-am descoperit numele — 
și la o întrecere dedicată exclu
siv fetelor. Normal, nu vom 
scăpa din vedere crosurile de 
toamnă...

CONCURS DE ADMITERE

intre 1—10 septembrie 1973 
la următoarele meserii :

mecanizatori minieri ; 
sondori mecanici foraj- 
extracție ; 
electricieni 
lăcătuși de

La primele

pentru dezvoltarea 
aer liber.

la îndemînă progra- 
duminici cultural-

— Aveți 
mul unei 
sportive dintr-o comună ?

de mină t 
mină.

Ia primele două meserii 
limita de vîrstă este de 20 
ani, iar pentru ultimele două 
meserii se cer 18 ani îm
pliniți la 81 decembrie 1978,

halterofilii, luptătorii, 
precum și antrenorii a- 
de la Cluburile și aso- 

din Cluj
Clujeana,

cum ar fi 
A.S.A., Uni- 
răspuns in- 

în numeroa- 
au avut Ioc

cu ajutorul elevilor 
arătau celor prezenți. 
din procedeele teh- 

dificultățile și măie- 
sport sau altul. An-

— Le avem pe toate. Dacă 
doriți desfășurarea lui, să-l ur
mărim, pe acesta de la Ciucea: 
ora 9 : deschiderea festivă : se 
va arăta scopul manifestării : 
partea muzicală o susține fan
fara Școlii U.M.M.R. Cluj ; o- 
rele 10 : vizitarea muzeului me
morial Octavian Goga ; orele 
11 : inaugurarea teatrului de 
vară cu montajul „Meșterul 
Manole", după balada populară, 
urmată de un program susți
nut de formația de muzică 
populară, soliști vocali și fan
fara Școlii U.M.M.R. Cluj ; ore
le 13: ’ ’ ’
sportive ; orele 14—19 : 
festări sportive : 
fotbal, volei, oină, demonstrații 
de lupte și box... 
foarte concentrat,

deplasarea la bazele 
mani- 

meciuri de

Așa arată, 
programul

CAMPIONATELE NAȚIONALE
-CANOE
sile Simiocenco (Steaua) — 
3’ 53” : caiac 2 — 1 000 m : Ion 
Dragulsclii—Pavel Erast (Steaua) 

6/10 ; canoe 5 —
Gheorghe Danilov— 

Simionov (Steaua) — 
: caiac 4 — 1 000 m : 
3’ 08” 6/10 : feminin : 
500 m : Maria

DE CAIAC
Campionatele naționale de 

caiac-canoe au continuat, ieri, 
la Snagov, cu disputarea finale
lor la probele olimpice.

Performerul zilei a fost Lipat 
Varabiev (Dinamo), care în 
proba de canoe simplu a reușit 
să-l întreacă pe colegul său de 
club Ivan Patzaichin, campion 
olimpic, mondial și european. 
Varabiev a realizat pe distanța 
de 1 000 m timpul de 4’ 16” 7/10, 
iar Patzaichin a fost cronome
trat în 4’ 18” 9/10.

Iată ceilalți ciștigători : mas
culin : caiac 1 — 1 000 m i Va-

— 3’ 30”
1 000 m :
Gheorghe :
3' 46” 2 10
Steaua — :
caiac 1 —
(Delta Tulcea) — 2’ 07”
caiac 2 — 500 m : Viorica 
tru—Maria Nichiforov (Dinamo)
— 1’ 54” 5/10.

Cozma
6 10 ;

Dumi-

(Agerpres)

V. CABULEA

1 J



de peste hotare
Lucrările Comitetului

de coordonare a Conferinței
pentru securitate

și cooperare în Europa
La Centrul internațional de 

conferințe din Geneva s-au 
deschis, miercuri, lucrările Co
mitetului de coordonare a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa. In prima 
parte a ședinței a rostit o alo
cuțiune ministrul elvețian al a- 
tacerilor externe, Pierre Graber 
care a apreciat că, în această 
fază de lucru a Conferinței, de
legațiile trebuie să dea dovadă 
nu numai de spirit de colabo
rare și ințelegere, dar și de ima
ginație în căutarea de soluții 
noi pentru problemele securită
ții și cooperării in Europa. A- 
ceste căutări — a declarat el 
— trebuie să se bazeze pe res- 

■ pectul egalității in drepturi a 
tuturor statelor 
pentru ca fiecare stat partici
pant să contribuie in mod con
structiv la opera comună.

Prin tragere la sorți, pre
ședinte al primei ședințe a fost 
ales șeful delegației Irlandei, 
urmind ca în continuare, 
dințele să fie conduse 
celorlalte delegații, 
principiului rotației, 
panții au adoptat apoi 
de zi a reuniunii, care 
de între altele : stabilirea nu
mărului organelor de lucru la 
cea de-a doua fază, frecvența 
și orarul ședințelor, modalități
le de consultare a organizații
lor internaționale competente.

In cadrul ședinței, delegațiile 
au avut un prim schimb de ve
deri cu privire la numărul or
ganelor de lucru în cea de-a 
doua fază a Conferinței. Luînd 
cuvîntul, reprezentantul 
în comitet, ambasadorul 
tin Lipatti, a remarcat 
tanța creării organelor 
cru necesare pentru o dezbatere 
aprofundată a problemelor ma
jore care se află pe ordinea de 
zi a conferinței. Referindu-se 
la problematica primului punct 
al ordinii de zi — aspectele

participante,

. ?e-
de șefii 
conform 
Partici- 
ordinea 
cuprin-

român 
Valen- 
impor- 
de lu-

Pregătiri la Alger
in preajma Conferinței

țărilor nealiniate

politice, juridice și militare ale 
securității — vorbitorul a spri
jinit ideea înființării a trei sub
comisii care să se ocupe, res
pectiv, de principiile ce trebuie 
să guverneze relațiile 
statele participante

dintre 
la Confe

rința pentru securitate și coo
perare în Europa, de măsurile 
necesare punerii în aplicare a 
principiilor și de aspectele mi
litare ale securității. în ceea ce 
privește a doua subcomisie, re
prezentantul român a evidențiat 
sarcinile cuprinse în mandatul 
adoptat Ia prima fază a con
ferinței și anume, încurajarea 
dezvoltării contactelor între sta
tele participante, măsurile me
nite să facă efectivă nere- 
curgerea la forță și la amenin
țarea cu forța și soluționarea 
pe cale pașnică a disputelor 
dintre statele participante.

CUBA. - Imagine nocturnă din Havana.

al mea corn
AL PARTIDULUI

COMUNIST CHINEZ
PEKIN 29 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că 
între 24 și 
fășurat, la 
lui de-al 
țional al 
Chinez.

Congresul a avut următoarea 
ordine de zi : raportul politic al 
Comitetului Central al P.C. Chi
nez, prezentat de Ciu En-lai ; 
raportul cu privire la modifica
rea statutului partidului și „Pro
iectul statutului P.C. Chinez", 
prezentat de Uan Hun-uen ; a- 
legerea celui de-al 10-lea Co
mitet Central al partidului.

Președintele Mao Tze-dun a 
prezidat lucrările Congresului. 
Din prezidiu au mai făcut parte 
Ciu En-lai, Uan Hun-uen, Kan 
Sen, Ie Cien-in, Li Dă-șen, 
Cean Ciun-ciao și alți delegați.

La congres au participat 1 249 
de delegați din rîndurile mun
citorilor, 
populare

28 august s-au des- 
Pekin, lucrările ce- 
10-lea Congres Na- 
Partidului Comunist

țăranilor, ale armatei 
de eliberare, lntelec-

revoluționari și altor 
ai muncii. Congresul a 
în unanimitate raportul 
raportul privind modi- 
statutului partidului ți 
P.C. Chinez.

SUB TITLUL „Securitatea 
europeană — a doua etapă", 
ziarul indian „Patriot" a publi
cat, în ajunul întrunirii la Ge
neva a Comitet: 'ui 
nare a Conferinței 
curitate și cooperare 
un amplu articol 
revistă 
care au 
cieri.

Ziarul 
principii care ar urma să sta
tueze noile raporturi dintre sta
tele europene, cum sint „respec
tarea suveranității, renunțarea 
la folosirea forței și a amenință
rii cu forța, integritatea terito
rială și inviolabilitatea frontie
relor, soluționarea pașnică a 
disputelor, neintervenția în tre
burile interne, egalitatea în 
drepturi și autodeterminarea 
popoarelor, cooperarea între 
state, indiferent de sistemul lor 
social-politic, îndeplinirea cu 
bună credință a obligațiilor asu
mate, cu respectarea legilor in
ternaționale".

Colocviul „Tineretul
de coordo- 
pentru se
in Europa, 
trecînd tn 

momenteprincipalele
pregătit actualele nego-

citat subliniază apoi

Tineretul - participant activ 
la dezvoltarea națională 

LUCRĂRILE GRUPULUI CONSULTATIV SPECIAL 
AL O.N.U. PENTRU PROBLEMELE TINERETULUI

și drepturile omului"
• ÎN LOCALITATEA ita

liană San Remo s-au deschis, 
la 28 august, lucrările coloc
viului „Tineretul și dreptu
rile omului", organizat de 
O.N.U. împreună cu guVer- 
nul italian. In deschidere, a 
luat cuvîntul reprezentantul 
secretarului generai al Nați
unilor Unite, Marc Schrei
ber, care a făcut o trecere în 
revistă a activității O.N.U. în 
favoarea drepturilor omului, 
relevînd apoi necesitatea de 
a se ține seama de aspirații
le tinerilor in scopul obține
rii colaborării lor la respec
tarea acestor drepturi și a 
înțelegerii de către tineri a 
ceea ce reprezintă pentru fie
care dintre ei drepturile o- 
mului.

Colocviul, care se va în
cheia Ia 10 septembrie, va 
prilejui, totodată, studierea 
mijloacelor prin care tinere
tul poate contribui la abor
darea principiilor drepturilor 
omului.

Noul guvern de la
Santiago de Chile
Președintele Salvador Allende a anunțat, marți seara, 

componența noului guvern chilian, constituit după ce co
mandanții forțelor armate în guvernul precedent și-au pre
zentat demisia.

Portofoliul Ministerului de 
Externe a revenit din nou lui 
Clodomiro Almeyda, postul de 
ministru al apărării a fost 
preluat de Orlando Letelier, 
care în cabinetul precedent 
deținuse funcția de ministru 
de interne, iar Carlos Briones 
a fost desemnat ministru de 
interne. Funcția de ministru 
al lucrărilor publice și trans
porturilor a fost încredințată 
generalului Humberto Ma- 
gliocchetti, portofoliul Minis
terului Minelor a fost atribuit 
generalului Rolando Gonzales 
Acevedo, postul de ministru 
pentru problemele pămîntu- 
lui și colonizării a fost atri
buit generalului Jose Maria 
Sepulveda, iar contra-amira-

ALGER 29. 
transmite: A _ _ ___ ___
celei de-a patra Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, 
care își va desfășura lucrările în impunătorul Palat al Na
țiunilor de la „Clubs des Pins" din Alger. După cum se știe, 
conferința propriu-zisă a șefilor de stat sau de guvern este 
precedată de două reuniuni importante — cea a Comitetului 
pregătitor, care și-a început lucrările la 29 august și cea a 
Consiliului Ministerial, programată să aibă loc intre 2 și 4 
septembrie — care vor defini ultimele detalii în legătură eu 
ordinea de zi ce va fi supusă aprobării și dezbaterii în plen 
de către conducătorii delegațiilor participante, ocupîndu-se, 
totodată, și de alte probleme de procedură.

In cinstea apropiatului eveniment, capitala algeriană a 
căpătat aspectul unui oraș care va găzdui un important eve
niment. De-a lungul principalelor ei artere flutură drapelela 
țărilor participante, iar pe pancarte se pot citi, In mal multe 
limbi, apeluri la pace, colaborare, înțelegere internațională. 
Consiliul Revoluției și guvernul algerian s-au reunit Intr-o 
ședință comună, sub conducerea președintelui Houari Boume- 
diene, pentru a analiza stadiul pregătirilor In vederea apro
piatei conferințe. Tot în cadrul acestei ședințe au fost au
diate rapoarte ale unor membri al guvernului, care au avui 
misiuni speciale în diverse țări din Africa, Asia și America 
Latină in legătură cu pregătirea conferinței de Ia Alger.

Pe de altă parte, la Alger au început să sosească o serie 
de delegații și miniștri de externe pentru a lua parte la reu
niunile Comitetului pregătitor și ale Consiliului miniștrilor 
de externe.

In privința participării, potrivit datelor provizorii publicate 
de presa țării-gazdă, la cea de-a patra reuniune Ia nivel 
înalt a țărilor nealiniate urmează să participe șefi de stat sau 
de guvern din peste 80 de state din Africa, Asia, America 
Latină și Europa, în calitate de membri ai grupului nealiniat, 
invitați sau observatori. Acestora li se vor adăuga, ca invitați, 
reprezentanți al mai multor mișcări de eliberare națională. 
După cum s-a mai anunțat la deschiderea lucrărilor va par
ticipa și secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim caro 
va rosti o alocuțiune.

In legătură cu ordinea de zi, marea majoritate a observa
torilor apreciază că dorința țărilor nealiniate este de a acorda 
prioritate problemelor economice privind accelerarea proce
sului de dezvoltare a țărilor lor și de a contribui la întărirea 
păcii și securității în lume. Un alt capitol important se re
feră Ia politica de nealiniere, avîndu-se în vedere schimbă
rile însemnate survenite pe arena internațională după reu
niunea de la Lusaka.

In atenția participanților vor fi, de asemenea, evoluția con
flictului din Orientul Apropiat, situația din țările care mal 
cunosc încă jugul colonialismului și rasismului, necesitatea 
intensificării sprijinului pentru mișcările de eliberare națio
nală, problemele dezangajării și dezarmării șl rolul pe care 
trebuie să-1 joace țările mici și mijlocii- in rezolvarea proble
melor internaționale.

Așadar, cea de-a patra conferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Alger se anunță deosebit de interesantă nu 
numai pentru statele participante, dar și pentru restul lumii. 
Importanța care se acordă acestei reuniuni este ilustrată șl 
de numărul mare al ziariștilor de pe toate continentele, sosiți 
deja la Alger, sau care vor mai veni pentru a urmări desfă
șurarea lucrărilor.

— Corespondentul Agerpres, Mircea 8. Ionegcu, 
mai rămas doar o săptămlnă plnă la începerea

tualilor 
oameni 
adoptat 
politic, 
ficarea 
statutul

în comunicatul privind lucră
rile Congresului, se arată că 
documentele adoptate „subli
niază marile victorii obținute 
pe toate fronturile, potrivit li
niilor directoare ale celui de-al 
9-lea Congres, și definesc orien
tarea și sarcinile continuării re
voluției în condițiile dictaturii 
proletariatului".

Agenția China Nouă mențio
nează că „Congresul a înfierat 
cu indignare, pentru crimele 
comise, clica antipartinică a lui 
Lin Biao“, arătînd, de aseme
nea, că delegații au sprijinit în 
unanimitate măsurile luate de 
C.C. al P.C. Chinez împotriva 
acestuia, a lui Cen Bo-da și a 
altor membri principali ai cli
cii antipartinice.

Congresul a ales prin vot se
cret al X-lea Comitet Central 
al P.C. Chinez. Cei 195 membri 
și 124 membri supleanți întru
chipează îmbinarea experienței 
revoluționarilor participant! la 
războaiele civile în primii ani 
de la crearea partidului, pre
cum și la războiul de eliberare 
cu cea a generațiilor tinere for
mate în perioada revoluției și 
a

Iul David Arellano a fost nu
mit ministru de finanțe. Pos
tul de secretar general al gu
vernului a fost încredințat din 
nou lui Fernando Flores.

Din noul cabinet fac parte 
15 membri, între care 11 per
sonalități civile, și patru mi
litari. Miniștrii reprezentînd 
partidele comunist, socialist, 
radical, Mișcarea de acțiune 
populară unificată (M.A.P.U.) 
și stingă creștină, care fac 
parte din coaliția guverna
mentală, și-au menținut por
tofoliile și în actualul guvern.

După anunțarea componen
tei noului cabinet, președinte
le Salvador Allende a rostit 
un discurs, transmis de pos
turile naționale de radio și 
televiziune, în care a reafir
mat că procesul revoluționar 
chilian va continua în limite
le prevederilor constituționa
le. Revoluția chiliană, a adău
gat el, trece prin respectarea 
programului Unității Popu
lare, bazat pe instituțiile le
gale, create după alegerile 
care au avut loc.

construcției socialiste.

PROTEST AL PĂRȚII 
NORD-COREENE ÎN 

COMITETUL DE CO 
ORDONARE 
NORD-SUD

la sesiunea precedentă a

zilnic 
asupra 
dintre

consultativ special în 
de reprezentant al a- 

organism la dezbaterile 
avea loc la Geneva, în

încheierea dezbaterilor, 
consultativ a adoptat un 
conținînd concluziile sale 

problemelor abordate,

PREOCUPĂRI
ECONOMICE

LA LIMA
Tinărâ membră a Frontului de eliberare din Mozambic.

ITALIA.

dintre

CANCELARUL federal al
Dolarul sub presiune

strălucit succes
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Marta 
oferit

susține o serie 
diferite regiuni

fost semnat un

de 
ale

s-a 
pe 

din

ÎN CAPITALA argentiniană 
acord de

• DUPĂ DECLINUL de luni 
și revenirea relativă de marți, 
cursul dolarului S.U.A. a scăzut 
din nou, miercuri, pe piețele oc-

Austriei, Bruno Kreisky, a anun
țat că este cu totul în favoarea 
construirii unui edificiu desti-• DE UN

bucurat concertul susținut 
scena Teatrului Municipal 
Santiago de Chile, marți seara, 
de un grup de soliști vocali și

O

jaram sosiți la 

Roma pentru a manifesta in 

sprijinul revendicărilor lor.

La Palatul Națiunilor Unite din New York «-au încheiat 
lucrările grupului consultativ special al O.N.U. pentru proble
mele tineretului constituit în baza unei rezoluții inițiate de 
România și adoptată, in unanimitate, 
Adunării Generale.

Rezoluția cerea grupului con
sultativ să întocmească un ra
port conținînd recomandări de 
măsuri ce trebuie adoptate de 
O.N.U., asupra modalităților de 
îmbunătățire a căilor și canale
lor de comunicație dintre Națiu
nile Unite, tineret și organiza
țiile sale internaționale. De ase
menea, documentul cerea luarea 
unor măsuri concrete care să 
răspundă nevoilor și aspirațiilor 
tineretului.

Grupul consultativ special — 
la lucrările căruia a participat 
și un reprezentant al țării noas
tre, Ovidiu Bădina, directorul 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului — a 
dezbătut chestiuni privind parti
ciparea activă a tinerei genera
ții la dezvoltarea locală, națio
nală și regională, programele de 
autoajutorare a tineretului, 
participarea sa la Anul interna
țional 
Anul 
Anul 
lației. 
odată, 
erete privind transpunerea 
viață a măsurilor conținute în 
raportul secretarului general 
Kurt Waldheim privind atra
gerea tineretului la sprijinirea 
normelor, principiilor și idealu
rilor Organizației Națiunilor 
Unite.

Reprezentantul țării noastre 
a relevat, în intervențiile sale, 
atentia acordată de guvernul 
român problemelor tineretului, 
acțiunile întreprinse în țara 
noastră pentru a asigura o 
participare activă a tinerei ge
nerații la procesul de dezvoltare 
multilaterală a țării. în semn 
de prețuire a inițiativelor Româ
niei de a aduce problemele ti
neretului în atenția și dezbate
rile comunității internaționale, 
delegatul român a fost ales

grupul 
calitate 
cestui 
ce vor 
problemele îmbunătățirii căilor 
de comunicație între O.N.U., ti
neret și organizațiile sale inter
naționale, cu participarea re
prezentanților unor organizații 
neguvernamentale.

în 
grupul 
raport 
asupra 
recomandări de măsuri destina
te să ducă la îndeplinirea pre
vederilor rezoluției românești. 
Raportul a fost înaintat secreta
rului general al O.N.U.

r

Yong Yu, copreședintele 
nord-coreene în Comite- 
coordonare Nord—Sud, a 
.................................... î. o

al drepturilor omului, 
internațional al femeii, 
internațional al popu- 

Au fost examinate, tot- 
o serie de propuneri con-

■ ■ - ■ în

Negocierile 
cehoslovaco-vest 

germane

de

• MINISTRUL vest-german 
al afacerilor externe, Walter 
Scheel, a apreciat că negocierile 
cehoslovaco—vest-germane pri
vind stabilirea de relații diplo
matice între cele două țări sint 
pe cale de a se încheia cu suc
ces. într-un interviu acordat co
tidianului „Neue Ruhr Zeitung", 
care apare la Essen. Schell a 
declarat că scontează ca, așa 
după cum s-a stabilit anterior, 
împreună cu cancelarul Willy 
Brandt să plece, la 6 septem
brie, la Praga, pentru a semna 
tratatul asupra normalizării re
lațiilor dintre cele două țări.

După cum 
fost parafat

se știe, tratatul a 
în iunie la Bonn.

V

J

J

Din Houston s-a anunțat 
că o nouă sarcină ar putea 
fi încredințată echipajului 
laboratorului spațial „Sky
lab" — aceea de a observa 
și fotografia zonele afectate 
de puternicul cutremur de 
pămînt înregistrat zilele a- 
cestea în Mexic. Astronauții 
vor putea efectua operațiu
nile de observare și fotogra
fiere in momentul cînd sta
ția orbitală va survola Ame
rica Centrală. Posibilitatea 
pentru echipajele laborato
rului spațial de a observa o 
zonă devastată de un cata
clism natural major figu
rează, de altfel, în progra
mul „Skylab" de observare 
asupra Tcrrei.

Sprijinindu-se pe statisti
cile privind catastrofele na
turale, savanții N.A.S.A. au 
calculat că, in cele cinci luni 
de zbor al echipajelor „Sky
lab", ar fi posibil să se pro
ducă pe Pămînt cinci seis
me suficient de puternice 
pentru a provoca modificări 
vizibile în topografia regiu
nilor afectate ; 10 erupții 
vulcanice, șase cicloane tro
picale, precum și circa 10 
inundații de mare amploare. 
Seismul din Mexic a fost 
destul de violent pentru a 
provoca „desprinderi" de-a 
lungul liniilor de falii tec
tonice. precum și prăbușiri 
notabile care pot fi perfect 
vizibile din spațiu și chiar 
mult mai bine decit de Ia

Misiune
pentru
Skylab11

fața locului. Fotografia aeria
nă și, cu atît mai mult, foto
grafia spațială permit să se 
dezvăluie amploarea unui fe
nomen in ansamblul său. De 
la începutul misiunii „Sky
lab", astronauții americani 
au observat și fotografiat 
deja un număr de evenimen
te naturale, cum ar fi erup
ția unui vulcan submarin în 
largul insulelor Nisbino Shi- 
ma din sud-vestul Japoniei, 
precum și formarea și evo
luția taifunului „Iris" in Pa
cific, activitatea vulcanică 
din insulele Galapagos, inun
dațiile din Pakistan, ca și pe 
cele provocate de vărsarea 
cursului inferior al fluviului 
Mississippi etc.

Centrul „fenomenelor de 
scurtă durată" de la Institu
tul Smithsonian din Cam
bridge (statul Massachusetts), 
care este informat de către 
peste 3 000 de savanți din 144 
de țări, furnizează 
N.A.S.A. informații 
acestor „fenomene", 
care cele mai importante sint 
transmise imediat echipaju
lui „Skylab".

Membrii celui de-al doilea 
echipaj al laboratorului spa
țial — care au intrat miercuri 
în cea de-a 33-a zi de zbor, 
din cele 59 prevăzute — se 
află în perfectă stare de să
nătate. Ei se scoală mai de
vreme și se culcă mai lîrziu 
decit prevede programul. 
Servesc masa în 30 de mi
nute, in loc de o oră și, în 
mod voluntar, lucrează 
mult.

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, a fost primit, la 29 au
gust, de A. P. Șitikov, preșe
dintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem ai U.R.S.S. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

Marele trofeu pentru 
ansamblul din 

Scornicesti
• IN PERIOADA 24—28 au

gust a.c., ansamblul folcloric 
„Călușul" din Scornicești a par
ticipat la Festivalul internațional 
de folclor de la Messina. La 
această prestigioasă manifestare. 
Ia care și-au dat concursul for
mații artistice din Franța, Italia, 
Iugoslavia, Polonia și Bulgaria, 
cunoscutul ansamblu românesc 
a obținut „Marele trofeu de 
folclor".

In continuare, ansamblul „Că
lușul" va 
spectacole în 
Italiei.

Un mare combinat destinat 
rafinării petrolului extras din 
regiunile împădurite din nordul 
Perului va fi construit la Bayo- 
var, el urmînd să facă parte 
dintr-un întreg complex indus
trial petrochimic — a anunțat 
Jorge Fernandez Maldonado, 
ministrul peruan al energiei și 
minelor, cu prilejul închiderii 
lucrărilor seminarului muncito
rilor petroliști.

Referindu-se la politica adop
tată de guvernul Alvarado față 
de concesiunile petroliere, mi
nistrul energiei și minelor a 
ținut să sublinieze că, în pre- 

■prezent, aceste practici sint pe 
cale de eliminare din activitatea 
economică a statului peruan, 
piriă la sfîrșitul acestui an ur
mînd a fi preluate ultimele hec
tare de teren acordate anterior 
unor firme sau persoane străine 
pentru exploatarea petrolului.

părții 
tul de _ __ ,
dat publicității, la Phenian, o 
declarație în care condamnă ră
pirea de către agenți ai Agen
ției Centrale de Informații 
(C.I.A.) din Coreea de sud a lui 
Kim Dae Jung, lider al opozi
ției sud-coreene, și menținerea 
lui ilegală în detențiune la Seui.

Nu putem să nu atragem 
atenția — se spune în declara
ția părții nord-coreene — asu
pra faptului că, într-un moment 
în care, din vina autorităților 
sud-coreene, dialogul Nord-Sud 
a ajuns în impas. Kim Dae Jung 
a fost răpit, sfidindu-se dorința 
întregii națiuni de reunificare 
a patriei. întrucît mai există 
multe diferențe de puncte de 
vedere și probleme de soluțio
nat între Nord și Sud, se arată, 
în continuare, în declarație, 
partea nord-cooreană consideră 
că este necesar să se continue 
convorbirile și face apel la au
toritățile sud-coreene, la parti
dele politice, organizațiile so
ciale și personalitățile din toate 
straturile sociale să se alăture 
eforturilor ambelor părți, în
dreptate spre soluționarea pro
blemelor reunificăril pașnice și 
independente a țării.

• IN CADRUL manifestă
rilor consacrate împlinirii a 
29 de ani de la Insurecția 
națională antifascistă armată 
din România, la Casa ziariș
tilor din Moscova a fost des
chisă o expoziție de fotogra
fii cu tema „Republica So
cialistă România — astăzi".

Deschiderea expoziției a 
fost precedată de un simpo
zion, în cadrul căruia ziariș
tii sovietici au împărtășit 
din impresiile lor din vizite
le făcute în țara noastră.

RAVAGIILE CUTREMURULUI DIN MEXIC
sute de morțl, miiDupă inundațiile catastrofale din Mexic,-soldate cu _______ _____r, ___

de răniți șl de persoane rămase fără adăpost, un puternic cutremur de 
pămînt a devastat, marți, statele Vera Cruz și Puebla. Bilanțul, încă 
provizoriu, stabilit de autoritățile guvernamentale mexicane indică 745 
persoane care și-au pierdut viața șl alte 1 600 grav rănite, dar cifrele 
suferă modificări de la o oră la alta, pe măsură ce continuă activita
tea de degajare a celor prinși sub dărîmăturl. Amploarea pagubelor 
materiala nu a fost încă evaluată. Mișcarea telurică a afectat in mod 
direct, pe lingă capitală, alte 11 orașe, dintre care șase sint distruse în 
proporție de 90 la sută ș! trei complet Izolate.

Cel mai mare număr de victime a fost înregistrat la Orizaba, oraș 
industrial In plină expansiune, aflat la 281 km est de capitală, in statul 
Vera Cruz, șl la Cludad Cerdan, din statul Puebla. Numărul morților 
este estimat la 300 In fiecare dintre cele două orașe. Potrivit informa
țiilor oficiale din Cludad de Mexico orașele practic distruse de cutremur 
sint Orizaba, Cludad Cerdan, Ajalpan, Zapotltlan, Rio Blanco șl Noga
les, In timp ce Huatusco, Coscomatepec șl Esperanza sint Izolate da 
restul țării.

instrumentiști din România, 
printre care soprana Teodora 
Lucaciu, basul Gheorghe Crăs- 
naru și violonistul Mihai Con- 
stantinescu.

Organizat de Universitatea din 
Chile, sub auspiciile Departa
mentului culturii de la preșe
dinția Republicii Chile și ale 
ambasadei Republicii Socialiste 
România, concertul este apre
ciat atît de presă cît și de per
sonalități ale vieții muzicale și 
artistice din capitala chiliană ca 
un eveniment cultural deosebit, 
ce aduce o nouă contribuție la 
apropierea și cunoașterea 
cele două popoare.

Acompaniați la pian de 
Joja, cei trei soliști au 
publicului prezent în sala Tea
trului Municipal piese din re
pertoriul muzical românesc și 
internațional.

Numeroase ziare din Santiago 
au prezentat, pe larg, persona
litatea artistică a soliștilor ro
mâni, relevînd succesele lor, do- 
bîndite în cadrul unor presti
gioase festivaluri și concursuri 
internaționale.

cidentale, fără insă ca schimbă
rile intervenite să aibă o am
ploare deosebită. Experții nu au 
atribuit vreo cauză particulară 
acestei evoluții.

La Londra, lira sterlină a fost 
cotată, la deschiderea bursei, la 
2,4618 dolari, față de 2,4585 do
lari marți, în primele ore ale 
tranzacțiilor dolarul continuînd 
să scadă. Pe piața vest-germană 
moneda americană a înregistrat 
un recul ceva mai mare, de la 
2,4710 mărci în ajun la 2.4575 
mărci în primele ore ale dimi
neții. Potrivit observatorilor, 
s-a făcut simțită din nou ten
dința de debarasare de deviza 
americană, în favoarea celei a 
R.F.G. La Paris, dolarul finan
ciar a fost cotat la 4,375 franci, 
iar cel comercial al 4,325 franci, 
ambele cifre situîndu-se sub ni
velurile înregistrate marți. Do
larul a scăzut, de asemenea, la 
Zurich și la Amsterdam.

nat să adăpostească agențiile 
specializate ale O.N.U., iar ulte
rior a unei săli de congrese ale 
aceleiași organizații. Șeful gu
vernului austriac s-a întilnit 
marți cu ministrul de finanțe și 
cu ministrul construcțiilor în 
vederea stabilirii costului exact 
al edificiilor preconizate. Prima 
piatră fundamentală a construc
ției de pe malul stîng al Dunării 
va fi plasată la 7 septembrie, în 
prezența secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Realizarea proiectului va ne
cesita investiții în valoare de 
circa 10 miliarde șilingi, chel
tuielile fiind suportate de statul 
austriac și de municipalitatea 
Vienei.

menti, a anunțat, in mod oficial, 
că acest acord economic va fl 
prelungit pe o perioadă de cinci 
ani.

Edificiu al O.N.U 
în Viena

Acord economic 
Cuba-Argentina

a
cooperare economică între Cuba 
și Argentina, în baza căruia 
partea cubaneză va primi un 
credit, în valoare totală de 200 
milioane dolari, pentru achizi
ționarea de produse industriale.

După încheierea acordului, la 
Buenos Aires s-a făcut cunos
cut că subsecretarul pentru re
lații economice internaționale 
din Ministerul de Externe al 
Argentinei, Leopoldo Tetta-

• POSTUL de radio Cairo — 
reluat de agențiile M.E.N., Reu
ter, Associated Press, U.P.I. și 
France Presse — a anunțat, 
miercuri seara, că Egiptul și Li
bia au hotărît să creeze un nou 
stat arab unificat, în mai 
multe etape. Comunicatul a- 
nunță formarea unui nou co
mandament politic unificat, al
cătuit din Anwar Sadat, preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, și 
Moamer Geddafi, președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia ; Coman
damentul urmează să-și asume 
cele mai înalte responsabilități 
pînă Ia realizarea completă a 
uniunii celor două țări. Totodată, 
comandamentul politic unificat 
a hotărit crearea unei Adunări 
Constituante, la 1 septembrie
— data cînd urma să aibă loc, 
în ambele state, referendumul 
cu privire Ia realizarea proiectu
lui de uniune egipteano-libian. 
Adunarea Constituantă va fi al
cătuită din o sută de membri
— 50 de membri ai Parlamen
tului egiptean și alți 50 din par
tea comitetelor populare libiene, 
desemnați de către Comanda
mentul politic unificat.
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