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CONSUMURI MINIME - EFICIENȚA SPORITA!

Gindesc economic, 

acționează gospodărește
«' Județul Dîmbovița

VIZITA TBVMttlII 
NICOUE CEAUSESCU IN VENEZUELA

in economisirea energiei 
electrice : o producție 
suplimentară de peste 

71 milioane lei
Schelele de extracție Tîr- 

goviște și Găești, Combina
tul pentru lianți și azboci
ment din Fieni, întreprinderea 
de utilaj chimic din Găești... 
Sînt patru unități industriale 
din județul Dîmbovița, ale 
căror colective de muncă, în 
componența cărora tinerii de
țin o pondere însemnată, au 
înțeles că eficiența economi
că a muncii lor este indisolu
bil legată de folosirea rațio
nală a energiei electrice, de 
drămuirea atentă a fiecărui

kilowat. Cea mai elocventă 
dovadă în sprijinul acestei a- 
firmații ? Cuantumul econo
miilor realizate la acest ca
pitol de la începutul anului 
și pînă acum : 1 800 Mwh la
întreprinderea de azbociment 
din Fieni, 1 980 Mwh și 1 250 
Mwh la Schela de extracție 
Găești și, respectiv, Tîrgoviș- 
te, 1 841 Mwh la întreprinde-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a tV-a)

Călduroasă manifestare de prietenie 
făcută solilor poporului român 

Președintele Rafael Caldera a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu cea mai inaltă distincfie 

a Venezuelei, „Ordinul El Libertador"

•' întreprinderea 
„Nicolina" Iași

„Pe fiecare 
produs, o 

cantitate mai 
mică de 

electrozi1*
După ce am vizitat secțiile 

întreprinderii mecanice „Nico- 
lina“ și am calculat împreună 
cu tinerii cantitățile și valorile 
materiilor și materialelor eco
nomisite de ei în procesul de 
producție, cuvintele lui Sandu 
Alexandru, secretarul organiza
ției U.T.C. de la atelierul de 
prototipuri, nu mi s-au mai pă
rut deloc exagerate. El ne ofe-

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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ATENȚIE 
LA CLASĂ, DAR 
Șl LA FIECARE 

ELEV!

ca/me

• Dineu și recepție 

oferite în onoarea 

președintelui Consi

liului de stat, to

varășul Nicolae 

Ceaușescu și a to

varășei Elena 

Ceaușescu 

Vom porni la cursă lungă. 
Nu-mi este stare normală 
singurătatea, drept care vă 
iau părtași la toate cite 
simt, văd și aud. e felul 
meu firesc de a ști exact ce 
se întîmplă in juru-mi, și 
numai dialogul va consfinți 
dreptatea ce-o cred în ges
turi, respirații și ginduri.

Ce vor fi aceste „ore 
calme” 7

In urmă cu aproape 7 ani 
publicam aici un amplu re
portaj. redescoperit recent 
cu totul intimplător ; vro
iam să văd dacă-ml mai 
place, dacă-l mai pot consi
dera bun, dacă nu l-a alte-

• Întîlnirea de la se

diul Federației ve- 

nezuelene a camere

lor și asociațiilor de 

comerț și producție 

— Fedecamaras 

• Vizite ale tovară

șei Elena Ceaușescu

în condițiile în care societatea 
noastră asigură un lnvățămînt 
general și obligatoriu de 10 ani, 
școala are, la rindul ei, obliga
ția să asigure ca toți elevii să-și 
însușească în condiții optime 
cunoștințele din programă, să 
străbată fiecare an de studiu cu 
maximum de foloase pentru 
formarea lor armonioasă. Acest 
raport de reciprocitate are un 
avans prevăzut de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973 : eliminarea repetenției la 
clasele I—IV. Nu ca o coborîre 
a ștachetei exigenței ci ca re
zultat al unul complex de măsuri 
menit să facă posibilă în chip 
real perfecționarea învățămintu- 
lui și a muncii didactice. Cum 
toate cele 10 clase ale școlii ge
nerale devin obligatorii de par
curs de către toți elevii, acțiunea 
de preintimplnare a repetenției 
se poate opri doar la ciclul pri
mar ? La urma urmelor actul de 
finalitate socială pe care il

semnează școala cu fiecare pro
moție a sa nu va putea fi con
siderat ca avînd acoperire inte
grală decit dacă toți elevii săi vor 
deveni absolvenți la sfirșitul 
celor 10 ani prevăzuți ca primă 
etapă a pregătirii tineretului 
pentru viață. în această pers
pectivă — deschisă de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
— oamenii școlii își reconsideră 
activitatea acum, cind se apropie 
deschiderea unui nou an școlar. 
Am constatat acest lucru și la 
Brașov, într-o discuție cu cițiva 
profesori care predau în școlile 
generale.

Desigur, diminuarea fenome
nului de repetenție pînă la dis
pariția lui, nu este un obiectiv 
în sine, ci trebuie să de
vină o consecință a per
fecționării învățămîntului pe 
toate coordonatele sale. De

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a IV-a)

TEZAURUL 
DE LINGĂ

NOI
de

VALENTIN HOSSU— 
LONGIN

rat timpul — cum se întim- 
plă foarte des în meseria 
noastră de cronicari. Și ia- 
tă-mă citindu-1 pe nerăsu
flate, cu aceeași plăcere, ca 
in dimineața cind incă pagina 
de ziar mai mirosea a cer
neală — e lucru știut, că ori- 
cît de „bătrin și împătimat în 
ale scrisului" ar fi. gazetarul 
își așteaptă cu sufletul la 
gură rindurile date la tipar. 
M-am întrebat : de ce și cum 
de a rezistat, cel puțin pen
tru mine ? In reportajul in
titulat „Ore calme in Țara 
de Sus", eu vorbeam de un 
spațiu uman, istoric și geo
logic știut de toată lumea, 
dar nedescoperit de mine. 
Cunoșteam cite combinate și 
minăstiri există in acel colț 
de țară, văzusem eforturile 
edilitare ale Sucevei și 
ruinele Cetății de scaun, 
mai scrisesem despre oa
menii șantierelor și ai 
culturii bucovinene ; fapte

(Continuare în pag. a W-a)

EDUCAȚIEI

• Tntîlniri de lucru

CONVORBIRI OFICIALE
ÎNTRE PREȘEDINTELE

Lucrări de sezon in comuna
Milcov, județul Vrancea 

Foto: VASILE RANGA TEHNOLOGIA

NICOLAE CEAUȘESCU
SI PREȘEDINTELEJ 9

ÎN NUMĂRUL 

DE AZI de ACULIN CAZACU

RAFAEL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, s-a 
intilnit, vineri dimineața, cu 
președintele Republicii Venezue
la, Rafael Caldera, în cursul 
convorbirii oficiale, care a avut 
loc, au fost abordate probleme

CALDERA
de interes comun ale vieții in
ternaționale.

Au fost de fată miniștrii de ex
terne ai celor două țări, George 
Macovescu și Aristides Calvani. 

întîlnirea, care a avut loc la 
palatul „La Vineta", reședința 
rezervată șefului statului român, 
a decurs într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie.

• Orizont cultural
(IN PAGINA A V-A)

• De la om la om
(IN PAGINA A VI- A)

• Actualitatea pen-* 
tru tineret

• Sport
(IN PAGINA A VII-A)

• „Așteptam și salu
tăm cu satisfacție 
vizita în Columbia 
a președintelui

Nicolae Ceaușescu
(IN PAGINA A VIII-A)

£

Am trecut, de curînd, prin citeva județe ale țării și, privind 
in stingă și in dreapta șoselei, am luat aminte la unele amă
nunte, în preajma edificiilor școlare. Curiozitate, combinată cu 
interes profesional. Pe alocuri m-am oprit și am intrat în vorbă 
cu cei din jur. Școlile, animate și în stare de veghe. Spațiile noi 
în curs de finisare și dotările noi mi-au atras atenția in mod 
deosebit. Pe dinăuntru, judecind după ceie spuse de unul și 
altul, atmosferă de șantier. Un categoric început de an școlar 
care pentru constructori a bătut la ușă de rpai mult timp și, 
acum cind ora de debut este mai aproape ca oricind, se simte 
pe deplin în viața tuturor localităților, mai mari sau mai mici. 
Undeva, în curtea unei școli, cîțiva copii scriau deja, pe o 
bandă de hîrtie roșie, cu litere albe, de-o șchioapă, un stîngaci 
caligrafic „bine-ați venit", dar sincer și totol.

Noul an școlar stă sub semnul unor importante hotărîri de 
partid, a căror traducere in act nemijlocit a început îndată 
după elaborarea lor. El trebuie să se deschidă cu toate „mo
toarele" în stare de funcționare, pentru a ne feri de oscilații 
pe care altădată le consideram, cu mai multă îngăduință decit 
s-ar fi cuvenit, drept inerente sau „obiective". Prima’zi de 
școală este, trebuie să fie prima zi de proces instructiv-formativ 1 
integral. Se cere a se acoperi prin faptă această indicație. Cu 
atît mai mult cu cit, în unele locuri nu era greu de constatat 
că fluxurile școlii se puneau greu în mișcare. Anul trecut, an 
de orientare mai clară, mai fermă pe calea unui învățămînt '

(Continuare în pag. a IV-a) I
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE VENEZUELA
Dineu și recepție oferite în onoarea președintelui Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
Președintele Republicii Ve

nezuela, Rafael Caldera, și 
doamna Alicia Caldera, au ofe
rit un dineu în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Dineul a avut loc in „Casa 
Amarilla“, sediul Ministerului 
Afacerilor Externe al Venezue- 
lei. o clădire al eărei interior 
impresionează prin sobrietate și 
elegantă, prin decoratiunea sa 
de ambiantă clasică.

La sosirea președintelui ro
mân și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. un mare număr de 
oameni aflați în Piața Simon 
Bolivar din fața clădirii au a- 
plaudat călduros. făcînd o 
caldă manifestare de prietenie 
solilor poporului român.

La dineu au luat parte tova
rășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
George Macpvgșcu, Bujor Al- 
mâșan, Mircea Malița. Petrăche 
Dănilă. ambasadorul României 
la Caracas, și celelalte persoa
ne oficiale care il însoțesc pe 

șeful statului român în vizita 
în America Lațină.

Au luat parte Aristides 
Calvani, ministrul afacerilor 
externe, Nectario Andrade La- 
barca, ministrul afacerilor, in
terne, Luis Enrique Oberto, 
ministrul de finanțe, general 
de divizie Gustavo Gardi Da
vila. ministrul apărării. Jose 
Curiei, ministrul lucrărilor pu
blice, Enrique Perez Olivares, 
ministrul educației, Jesus Mayz 
Leon, ministrul sănătății și asi
gurărilor sociale, Miguel Ro- 

driguez Viso, ministrul agri
culturii, Alberto Martini Ur- 
dăneta. ministrul muncii. Edil- 
b;erto Escalante, ministrul jus
tiției, Hugo Perez La Salvia, 
ministrul minelor și petrolului, 
Luis Alberto Machado, secre
tarul general al ^Președinției, și 
alte personalități ale vieții po
litice din capitala Venezuelei.

La începutul dineului a fost 
intonat Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Cei doi șefi de stat au rostit 
toasturi.

în timpul dineului, președin
tele Rafael Caldera a înmînat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cea mai înaltă distincție a Ve
nezuelei, „Ordinul El Liberta- 
dor“, ca semn al prieteniei 
Venezuelei fată de România, 
ca o expresie a înaltei stime 
fată de șeful statului român, ca 
o dovadă a prieteniei pe care 
poporul Venezuelei o nutrește 

pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu.

La rîndul său, președintele 
Consiliului de Stat a Inminat 
șefului statului venezuelean 
cea mai înaltă distincție a tării 
noastre, ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România", cla
sa I, ca dovadă a stimei și 
prețuirii poporului român față 
de poporul venezuelean. ca 
semn al considerației fată de 
președintele Caldera.

în continuare, la „Casa Ama- 

rilla“ a avut loc ceremonia 
prezentării șefilor misiunilor 
diplomatice acreditați la Cara
cas. președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. în salonul de onoare 
al sediului Ministerului de 
Externe, șefii misiunilor diplo
matice, împreună cu soțiile, au 
prezentat omagiile lor tovară
șului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. semn 
al prestigiului și autorității de 

care România și conducătorii ei 
se bucură în întreaga lume.

Președintele Rafael Caldera 
și doamna Alicia Caldera, au 
oferit apoi o recepție în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la care au participat membrii 
guvernului venezuelean, perso
nalități ale vieții politice, cul
turale din Caracas, precum șl 
șefii misiunilor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Cuvintarea președintelui Cuvintarea tovarășului
RAFAEL CALDERA NICOLAE CEAUȘESCU

Nu este nici s exagerare cinrt 
spun că vizita pe care dumnea
voastră. ca șef de stat al Repu
blicii Socialiste România, o fa
ceți în America Latină are o 
semnificație istorică. lini este 
plăcut să vă exprim bun venit, 
in numele guvernului și poporu
lui venezuelean.

Perioada ultimului sfert de 
secol s-a anunțat, in sfera rela
țiilor internaționale, cu trăsături 
total distincte față de celelalte 
trei sferturi de secol anterioare. 
Primul sfert al secolului nostru 
a fost marcat de pregătirea, 
desfășurarea și consecințele pri
mului război mondial ; următo
rul a fost dominat de fapte și 
evenimente care au culminat 
eu distrugerile nemaipomenite 
provocate de cel de-al doilea 
război mondial și cu convulsi- 
unile acelui conflict intervenit 
in existența umanității : al trei
lea s-ar putea numi, fără multe 
rezerve perioada „războiului 
rece". Acum se pare că, 
in fine, după ce s-au a- 
menințat, după ce s-au înar
mat pină la capacități distruc
tive de necrezut, după ce s-au 
confruntat in toate domeniile 
cele mai mari puteri pe care 
le-a cunoscut istoria universu
lui. am intrat, plini de experi
ență, dar și însuflețiți de opti
mism. intr-un proces de destin
dere. de deschidere de drumuri 
pentru prietenie și cooperare 
universală.

Acești ani au fost dominați de 
preocuparea constantă pentru 
război, iar pacea nu a ajuns să 
fie. niciodată in lume, o stare de 
conștiință bazată pe recunoaște
rea unității fundamentale de o- 
rigine și pe aspirația sinceră 
pentru o armonie creatoare. 
Nici măcar nu s-au încheiat e- 
pisoadele dureroase și crude, a 
căror localizare în locurile unde 
s-au produs au necesitat un e- 
fort foarte mare. Și, în timp ce 
s-au petrecut astfel de lucruri, in 
lume s-a dezvoltat un proces 
tehnologic uimitor, aproape im
posibil de prevăzut cu ani 
in urmă, care a ajutat omul 
să-și dezvolte înclinațiile spre 
trufie și putere, proces care a 
condus, în același timp, la veri
ficarea aptitudinilor dobîndife de 
către ființele umane, pentru a-și 
distruge propria operă și a se 
distruge pe ele insele, le-a în
demnat să reflecteze asupra 
ușurinței cu care s-ar fi putut, 
Intr-un moment necugetat, de 
exaltare șl de inconștiență, să 
se provoace cea mai groaznică 
catastrofă, în urma căreia nu ar 
ieși nici un învingător pentru 
a preamări victoria pe dărimă- 
turile celui Învins, dar nici mă
car supraviețuitori, care să re* 
înceapă opera pe care de mile
nii a făurit-a umanitatea la ni
velul la oare se găsește astăzi.

Pe de altă parte, In mijlocul 
suferințelor șl al durerilor. In 
etapele oare s-au scurs au apă
rut ori s-au reafirmat concepte 
a căror apărare este esențială 

pentru a se ajunge la un destin 
mai bun : colonialismul politic a 
luat sfirșit, și in marile state se 
manifestă dorința crescindă de a 
se pune capăt colonialismului e- 
conomle și colonialismului cul
tural, tuturor formelor de do
minație a unei grupări umane 
asupra alteia, cărora li s-a dai 
titlul de neocolonialism ; s-a 
stabilit dreptul fiecărui popor 
la dezvoltare care, pentru noi 
constituie participarea fiecărui 
om și a tuturor oamenilor la 
beneficiile și responsabilitățile 
procesului social, s-a reînnoit a- 
firmația că aceste drepturi nu 
sînt atribute ale mărimii, ale 
bogăției sau ale forței, ci ele 
revin tuturor comunităților ra
ționale, oricit de mici ar fi, ori- 
cit de limitate ar fi disponibili
tățile lor economice și oricit de 
mari ar fi dificultățile pe care 
le intimpină în dezvoltarea lor 
culturală.

în această lume care dorește 
să deschidă ferestrele spre pace, 
spre dialog și spre schimburi 
intre toate națiunile, în această 
lume care reclamă pentru toate 
țările suverane deplina inde
pendență politică, ■'.culturală și 
economică și elementele nece
sare pentru a realiza dezvolta
rea lor. la începutul acestui ul
tim sfert al veacului XX, in 
care omenirea va trebui să se 
pregătească să rezolve proble
mele grave ce se anunță după 
apropiatul an 2 000. Venezuela 
și România găsesc in comun un 
vast teren de explorat, multe 
posibilități comune de realizai, 
multe eforturi comune puse în 
slujba omenirii.

Veniți, domnule președinte al 
Consiliului de Stat al României, 
cu o faimă, pe drept meritată, 
de om de stat capabil și de pa
triot adevărat. Lumea întreagă 
recunoaște statornicul dumnea
voastră efort pentru a obține un 
loc din ce in ce mai respecta
bil pe continentul european și o 
dezvoltare tot mai promițătoare, 
eu dorința de a pune totul in 
slujba poporului dumneavoastră. 
Aici. în Venezuela găsiți o țară 
frămintată de un sentiment tot 
mai hotărit de naționalism de
mocratic, care caută in îmbina
rea tuturor voințelor, în atenția 
și perfecționarea resurselor o- 
menești cel mai bun factor pen
tru a-și afirma suveranitatea a- 
supra resurselor șale naturale, 
pentru a-și întări independența 
in toate privințele și pentru a 
contribui, prin participarea sa, 
la integrarea crescindă a Ame
rică Latine, pentru pace, drep
tate și înțelegere mondială.

Această aspirație spre pace, a- 
ceastă hotărîtoare voință de a 
obține dezvoltarea, această hotă- 
rire de nezdruncinat de a întări 
independența națională șl de a 
reafirma suveranitatea asupra 
resurselor noastre ne duc spre o 
dorință sinceră de prietenie 
cu toate popoarele din lume. 
Mai mult, conștienți de dificul
tățile pe care Ie întîlnesc țările 

In curs de dezvoltare pentru a 
atinge obiectivele de bază ce le 
revin, susținem tezele justiției 
sociale internaționale ca premisă 
indispensabilă pentru ca omeni
rea să meargă pe căile celei mai 
solide și strinse frății. într-ade- 
văr, în cele trei sferturi de veac 
anterioare, In sinul comunități
lor naționale, idealiști, vizionari, 
conducători și. mai presus de 
toate, popoarele înseși, in frun
tea cărora s-au aflat muncitorii 
organizați din punct de vedere 
sindical, au dus o luptă fără ră
gaz, într-o neîntreruptă strate
gie, pentru a obține ca prin legi 
să se stabilească postulatele jus
tiției sociale (care cere fie
căruia, de acord cu capacitățile 
sale, cele necesare pentru bi
nele comun și oare impune mari 
îndatoriri, și nu privilegii ma
jore. celor ce au posibilități mai 
mari). Tot așa. simțim datoria 
semănătorilor de idei, a oame
nilor de stat, a conducătorilor 
de nuclee umane, in special a 
tuturor celor din țările pe cale 
de dezvoltare, ca — prin for
mule de unire menite să compen
seze inegalitatea în care aceste 
țări se află, fiecare in par
te, sau față de marile pu
teri industriale — să lupte 
pentru a se recunoaște dreptul 
juridic al celor care contribuie 
cel mai mult la binele univer
sal, fără ca acest aport să devină 
un titlu de proeminență și să 
exercite o supremație nedreaptă 
în relațiile bilaterale sau multi
laterale.

Știu, Excelența Voastră, că a- 
firmarea acestor principii și 
executarea programelor de că
tre fiecare din națiunile noastre 
pot să se armonizeze perfect 
chiar și atunci cind sînt inspi
rate de ideologii diferite și se 
verifică în condiții diferite. De 
aceea, am subliniat necesitatea 
ea, în momentul actual, să fie 
recunoscută pluralitatea de ideo
logii ale căror antecedente nu 
este cazul să le analizăm și 
ale căror rădăcini se află in li
bertate. acest atribut la care o- 
mul nu poate renunța. Negarea 
acestei pluralități de ideologii 
ar duce la izolarea grupărilor o- 
menești, la adîncirea separatis
mului, la agravarea tuturor re
lelor care au condus Ia situații 
de mare tensiune internațională 
și care au întîrziat cucerirea 
scopurilor semnalate de impe
rativele dinamice ale schimbări
lor sociale. De aceea, cred, Ex
celența Voastră, că vizita dum
neavoastră în America Latină 
constituie un experiment înnoi
tor. în urma căruia se va de
monstra că acest pluralism 
poate funcționa in mod loial.

România și Venezuela cunosc 
bine condițiile pentru ca expe
riența să reușească și să fie 
dispuse să pună, la rîndul lor, 
hotărîrea prietenească de a con
tribui amplu la cooperarea in
ternațională. Amindouă sînt pă
trunse de Ideea că pluralismul 
Ideologie presupune respectarea 
concepțiilor și sistemelor prin 

care fiecare eaută cu hotărtre 
propriul său destin ; a face o 
realitate intangibilă din scopul 
neintervenției fiecărui stat în 
treburile și activitățile interne 
ale celuilalt. în acest spirit și 
cu convingerea că popoarele 
sînt mature, că au deplina per
sonalitate pentru a defini ele 
însele calea, primim pe șeful de 
stat al României și îl asigurăm 
că sîntem foarte dispuși de a 
continua să avansăm in explo
rarea terenului fecund care se 
oferă colaborării intre națiunile 
noastre.

Faptul că ambele noastre țărî 
sînt producătoare de petrol face 
și mai ușoară înțelegerea reci
procă. Atît o țară, cit și cea
laltă au o îndelungată experi
ență în exploatarea hidrocarbu
rilor și caută să folosească toate 
perspectivele imense deschise 
pentru prelucrarea lor industri
ală și folosirea totală a resur
selor lor. Atit o țară cît și cea
laltă știu că această mare bogă
ție naturală trebuie să consti
tuie motorul pentru transforma
rea economiilor lor in diferitele 
sectoare ce se integrează ; atit 
una cît și cealaltă consideră că 
destinul prioritar al randamen
tului obținut prin activitatea lor 
petrolieră și prin industria pe
trochimică trebuie să fie depă
șirea și îmbunătățirea vieții po
poarelor lor.

De aceea, guvernele noastre, 
chiar dacă s-au născut in forme 
diferite și nutresc curente de 
gindire care se află clar dife
rențiate, pot vorbi de teme co
mune, cu același limbaj și cu 
preocupări similare și sint con
vinse că un schimb va fi folo
sitor pentru comunitățile pe 
care le reprezintă.

Pentru venezueleni, Excelență, 
este foarte plăcută prezența 
dumneavoastră pe pămîntul nos
tru. care s-a născut în istorie ca 
stat suveran sub egida lui Si
mon Bolivar, a lui Francisco de 
Miranda. Antonio Jose Sucre, 
luptători care au avut ca ghid 
gîndlrea și a căror arie de pre
ocupări nu s-a limitat la țara 
în care s-au născut, el s-a ex
tins in emisferă și în lume.

Tocmai, in onoarea venezue- 
leanului Simon Bolivar, elibera
tor al Venezuelei, Columbiei, 
Ecuadorului, Perului șl Panama 
și fondator al Boliviei, a fost 
creat ordinul a cărui maximă 
distincție vi-o voi Inmîna. Vă 
rog să-l primiți ca un semn al 
prieteniei țării mele față de Ro
mânia șl ca o expresie a prea- 
inaltei stime eu care primim 
prezența dumneavoastră și ca o 
dovadă a prieteniei pe care 
v-o purtăm.

Domnilor și doamnelor, 
Vă invit să ridicați paharele 

pentru a toasta împreună cu 
mine pentru nobilul popor ro- 
m&n și pentru fericirea perso
nală a Excelenței Sale, domnu
lui Nicolae Ceaușesou, a Exce
lenței Sale, doamna Elena 
Ceaușescu, șl pentru foarte dis
tinsa lor delegație.

Domnule președinte al Repu- 
! blicli Venezuela,

Sîntem deosebit de bucuroși 
; că am putut da curs amabilei 

dumneavoastră invitații și ne 
aflăm pe pămintul Venezuelei 
prietene.

Doresc să vă adresez și cu a- 
cest prilej, dumneavoastră și 
întregului popor prieten vene
zuelean, un salut cordial în nu
mele Consiliului de Stat, al gu
vernului. al poporului român și 
al meu personal.

într-adevăr, vizita pe care o 
facem în mai multe țări ale 
Americii Latine șî în Venezuela 
are o semnificație istorică, 
deoarece are loc în împrejurări 
deosebite, cind lumea este in 
continuă transformare. Venim 
in țara dumneavoastră și in 
celelalte țări ale Americii Latine 
ca soli ai poporului român, cu 
dorința de a dezvolta relații de 
colaborare, de prietenie între 
popoarele noastre.

Este deosebit de plăcut pentru 
mine să constat că relațiile de 
colaborare și prietenie dintre 
România și Venezuela s-au dez
voltat continuu. Sperăm că în 
cursul vizitei, al convorbirilor, 
vom identifica împreună noi do
menii de colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală, 
punind, astfel, bazele unei co
laborări îndelungate între po
poarele noastre.

Cunoaștem lupta îndelungată 
pe care a dus-o poporul vene
zuelean pentru înlăturarea do
minației străine și dobindirea 
independentei. Ne sint, de ase
menea, cunoscute preocupările 
dumneavoastră, eforturile po
porului venezuelean în vederea 
dezvoltării economico-sociale și 
pentru a deveni pe deplin stăoin 
pe bogățiile sale naționale. în
țelegem bine șî salutăm din toa
tă inima aceste preocupări, care 
sint. de altfel, preocupările tu
turor țărilor Americii Latine 
care doresc să fie pe deplin 
stăplne pe bogățiile lor și să le 
folosească In scopul bunăstării 
și fericirii proprii, înțelegem a- 
ceasta, deoarece șl poporul ro
mân a suferit, timp de secole, 
dominația șl asuprirea străină, a 
dus lupte îndelungate pentru 
a-și cuceri independența națio
nală. Anul acesta, s-au Implint 
29 de ani de cind poporul român 
a scuturat pentru totdeauna do
minația străină, și-a luat soarta 
in propriile mîini și a trecut pe 
ealea făuririi unei noi orîndulrl 
sociale. Deși a trecut o perioadă 
istorică seurtă, in acești ani po
porul romăn a obținui sueeese 
remarcabile in construcția socie
tății socialiste. In dezvoltarea 
industriei, agriculturii, tnvăță- 
mlntului, științei, culturii, în ri
dicarea bunăstării sale materia
la și spirituale. In acești ani, 
producția industrială a României 
a crescut de 25 de ori. Spre 

; exemplu, producem circa 8 mi
lioane tone oțel, față de numai 

i 280 mii tone In anii dinainte de 
I eliberare.

Așezind la baza Industrializă
rii cuceririle științei și tehnicii 
contemporane, am dezvoltat o 
serie de ramuri moderne, cum 
sînt : petrochimia, electronica, 
construcția de mașini-unelte, 
mijloace de transport și utilaje 
tehnologice, asigurînd cerințele 
dezvoltării economiei românești, 
dar avind și disponibilități de 
export, participind astfel tot 
mai intens la diviziunea inter- 

; națională a muncii.
Dezvoltăm, de asemenea. In 

ritm intens, industria producă
toare de bunuri de consum, 
precum și agricultura, care în 
România constituie o ramură de 
bază a economiei.

Acordăm o mare atenție dez

Tovarășii Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, au 
avut o intilnire de lucru cu mi
nistrul afacerilor externe al 
Venezuelei, Aristides Calvani. 
La intilnire au participat, de 
ambele părți, consilieri și ex- 
perti. 

voltării invățămîntului, științei, 
culturii, factori primordiali ai 
progresului oricărei societăți. Tot 
ceea ce înfăptuim în țara noas
tră pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
este destinat omului, satisface
rii cerințelor sale materiale șl 
spirituale, creării celor mai 
bune condiții de manifesta
re a personalității umane. 
Dezvoltarea unei largi democra
ții socialiste, economice și po
litice, se exprimă prin partici
parea activă a maselor populare 
la conducerea întregii activități 
economico-sociale, a întregii so
cietăți.

Fiind preocupați de dezvol
tarea în ritm intens a întregii 
vieți economico-sociaie, sîntem 
vital interesați in stabilirea unor 
relații de colaborare și prietenie 
cu toate popoarele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială.

După cum ați menționat și 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, secolul nostru a cunos
cut două războaie mondiale, care 
au produs multe distrugeri de 
bunuri materiale, spirituale, dar, 
mai cu seamă, distrugerea a 
milioane și zeci de milioane de 
vieți omenești. Nu putem uita 
că cele două războaie mondiale 
din secolul nostru au pornit de 
pe continentul european, că ele 
au fost determinate de tendin
țele de dominație imperialistă, 
de asuprire a altor popoare.

După cum se știe, după ce! 
de-al doilea război mondial a 
urmat o perioadă lungă, denu
mită „război rece", dar în care 
au avut Ioc multe războaie 
„calde" — ca să spun așa — 
care. deși locale, au provocat 
multe distrugeri și suferințe și 
au îngrijorat întreaga omenire, 
care s-a manifestat activ pentru 
încetarea acestora. Este suficient 
să menționez. în această privin
ță, Vietnamul. Indochina în ge
neral și Orientul Mijlociu.

In toți acești ani, România a 
desfășurat o activitate susținută 
pentru a se pune capăt politicii 
vechi. Imperialiste, de forță și 
dictai, pentru o politică nouă, 
care să asigure colaborarea 
multilaterală intre toate națiu
nile lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

Constatăm cu multă satisfacție 
că, in ultimii ani, s-au obținut 
o serie de succese pe ealea des
tinderii și colaborării Internațio
nale. Am putea spune că s-a 
încheiat perioada „războiului 
rece" și a început o etapă nouă 
în dezvoltarea societății ome
nești. Sîntem insă la primii 
pași ; mai sint Încă popoare care 
suferă jugul dominației colonia
le. Colonialismul șl neocolonfa- 
lismul mal provoacă suferințe 
popoarelor. De aceea, este ne
cesar de a se acționa cu toată 
fermitatea pentru a lichida eu 
desăvirșire aceste stări de lu
cruri anacronice. Noi pornim 
întotdeauna de la faptul eă fie
care popor trebuie să fie pe de
plin liber și stăpîn pe destinele 
sale, că trebuie pus capăt ori
cărei dominații străine. Pornim 
de la faptul bine cunoscut eă 
niciodată un popor nu poate fi 
liber dacă admite asuprirea al
tui popor. Tocmai de aceea, po
porul român acordă sprijin ac
tiv mișcărilor de eliberare na
țională din Africa, iși exprimă 
solidaritatea cu toate popoarele 
care au pășit pe calea dezvol
tării independente și luptă pen
tru a fi pe deplin stăpîne pe 
bogățiile proprii, pentru a-și 
putea organiza viața așa cum o 
doresc, fără nici un amestec din 
afară.

Am salutat cu multă satisfac
ție încetarea războiului din 
Vietnam și a bombardamentelor 
asupra Cambodgiei și ne expri

întâlniri de lucru
Au fost examinate, cu acest 

prilej, aspecte ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale in domeniile 
economiei, culturii, științei și 
tehnicii.

★
Ion Pățan, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, s-a în- 
tilnlt, vineri, eu Miguel Rodrl- 

măm speranța că aceste po
poare vor putea să se dezvolte 
in pace.

Sintem preocupați de faptul 
că în Orientul Mijlociu se men
ține încordarea și pericolul unui 
nou conflict cu grave consecințe 
pentru omenire. De aceea, con
siderăm că trebuie făcut totul 
pentru a se asigura aplicarea 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate și restabilirea păcii în 
Orientul Mijlociu.

Trăind In Europa, acordăm o 
mare atenție problemelor secu
rității pe acest continent. Am 
acționat pentru pregătirea Con
ferinței general-europene șl 
apreciem că există reale condiții 
pentru desfășurarea și încheierea 
cu succes a acestei conferinței 
punind astfel bazele unei co
laborări pe principii noi între 
statele continentului european, 
ceea ce va asigura securitatea 
fiecărui stat din Europa, con
tribuind. totodată, și la colabo
rarea și pacea internațională.

După părerea noastră, pentru 
asigurarea cursului destinderii 
trebuie soluționate încă multe 
probleme. De aceea, considerăm 
că este necesar să intensificăm 
eforturile pentru soluționarea 
tuturor acestor probleme. în in
teresul și cu participarea tutu
ror statelor lumii.

Mai mult ca orieînd. problemele 
mari care interesează omenirea 
trebuie soluționate nu de citeva 
țări, ci de toate țările, cu parti
ciparea tuturor națiunilor inte
resate. în acest sens, este ne
cesar ca țările mici și mijlocii 
să participe mai activ la în
treaga viață Internațională. Nu
mai așa se poate asigura o pace 
trainică și îndelungată.

România a militat intotdeauna 
pentru așezarea relațiilor inter
naționale pe baza principiilor 
egalității în drepturi între toate 
națiunile, respectului indepen
dentei și suveranității, neames
tecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Este ne
cesar să se acționeze pentru ca 
toate statele să-și asume răs
punderea de a renunța la forța 
sau Ia amenințarea cu forța in 
soluționarea unor probleme din
tre state.

Marile transformări care au 
loc In lume, preocuparea po
poarelor de a fl stăpine pe bo
gățiile naționale, de a se dez
volta corespunzător voinței lor, 
constituie un factor deosebit de 
important al lumii de astăzi. 
Popoarele care au trecut pe ca
lea dezvoltării Independente sint 
confruntate cu multe probleme 
economico-sociale, dar. In pri
mul rtnd. aș menționa eă toate 
aceste țări, datorită condițiilor 
istorice și dominației coloniale, 
se găsesc la un nivel de dezvol
tare scăzut. De aceea, problema 
progresului economico-social, a 
lichidării decalajului dintre ță
rile dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare constituie o pro
blemă de cea mai mare impor
tanță a zilelor noastre.

Calea dezvoltării economico- 
sociale a fiecărei națiuni pre
supune, In primul rînd, unirea 
eforturilor proprii, dezvoltarea 
solidarității între aceste po
poare, colaborarea dintre ele și, 
totodată, impune ca o necesita
te, ca țările mai dezvoltate să 
acorde un sprijin mai mare țări
lor care au de făcut față unor 
probleme grele în dezvoltarea 
lor.

Vorbind de o lume mai dreap
tă și mai bună, o lume a co
laborării și păcii, nu putem uita 
faptul că continuă acumularea 
de armamente dintre cele mai 
moderne și, în primul rind, do 
armamente nucleare. De aceea, 
este o necesitate vitală de a 
acționa pentru înfăptuirea de

guez Viso, ministrul venezue
lean al agriculturii.

Au fost abordate probleme le
gate de acordul complementar 
de colaborare și cooperare în 
domeniul agriculturii, precum și 
modalitățile de aplicare a aces
tuia.

★
Tovarășul Bujor Almășan, mi

nistrul minelor, petrolului ?l

zarmării generale și, tn primul 
rind, a celei nucleare. Desigur 
că este necesar să se ajungă la 
acorduri corespunzătoare pentru 
a se pune capăt cursei înarmări
lor, cheltuielilor uriașe de mij
loace materiale în scopul distru
gerii, ca aceste mijloace să fie 
destinate dezvoltării economice- 
sociale, științei, culturii, invăță
mîntului, ridicării bunăstării po
poarelor.

Pornind de la faptul că înfăp
tuirea unei politici noi poate fi 
realizată numai cu participarea 
tuturor popoarelor lumii. Româ
nia consideră că este necesar să 
fie întărit rolul Organizației 
Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale, în soluțio
narea diferitelor probleme din
tre state, în așezarea relațiilor 
de colaborare pe principii noi, 
de deplină egalitate între na- . h 
țiuni, de respectare a dreptului 
internațional. «h, rș

Iată, domnule președinte, r't 
unele din preocupările guvernu- „mir 
lui șî poporului român, latărâr.ic ■ 
spiritul culcare efectuăm vizitajij>v, ' 
în țara dumneavoastră și în alte 
țări ale Americii Latine. Sîntem 
animați de dorința de a con
tribui activ la accentuarea 
cursului de colaborare intre toa
te statele, fără deosebire de 
orinduire socială. Dorim să adu
cem contribuția și să colaborăm 
mai activ cu celelalte state la. a 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte. în care oamenii 
muncii să se poată bucura din 
plin de rezultatele muncii lor. 
să se asigure o repartiție mai 
dreaptă, mai echitabilă a produ
sului national intre toți membrii 
societății.

Tocmai în această direcție ac
ționează poporul român șî fa
cem totul ca roadele dezvoltării 
economico-sociale să servească 
nemijlocit ridicării bunăstării, 
fericirii, demnității umane. a 
tuturor membrilor societății 
noastre socialiste.

Doresc, domnule președinte, 
să vă mulțumesc pentru ordinul- 
ce mi I-ațl Inminat, care poartă 
numele legendarului erou națio
nal venezuelean, Simon Bolivar. 
Văd In această distincție o ex
presie a prieteniei față de po
porul meu, față de România, de 
lupta pe care o ducem pentru 
dreptul popoarelor la libertate. 
Independență și fericire.

Doresc, la rîndul meu, să vă 
fnmlnez cel mal înalt ordin al 
țării mele, — Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
—, care simbolizează eliberarea 
poporului român de asuprire 
națională și socială, voința sa de 
a-și făuri viața corespunzător 
năzuințelor săle. Vă tnmtnez a- 
ceastă distincție ca semn al sti
mei și prețuirii poporului român 
față de poporul venezuelean. ca 
semn al considerației față de 
dumneavoastră.

Fie ca prietenia dintre po
poarele noastre să se dezvolte 
continuu, ca poporul român șl 
poporul venezuelean, conlucrînd 
în diferite domenii de activita
te, să contribuie la dezvol
tarea lor economico-socială, a 
bunăstării și fericirii fiecăruia 
și, totodată, să-și aducă contri
buția lor la cauza generală a 
colaborării și păcii între toate 
popoarele lumii.

Doamnelor și domnilor,
Doresc să toastez și vă rog să 

ridicați paharul pentru prospe
ritatea și bunăstarea poporului 
venezuelean !

în sănătatea Excelenței Sale, 
domnul președinte Rafael Calde
ra, și a stimatei doamne 
Caldera !

în sănătatea dumneavoastră, 
doamnelor și domnilor ! Pentru 
colaborare și pace între toate 
popoarele lumii !

geologiei, a avut, joi seara, o 
intilnire de lucru cu ministrul 
minelor și petrolului al Vene
zuelei, Hugo Perez La Salvia, 
cu care a examinat o serie da 
probleme ale cooperării româ- 
no-venezuelene în domeniul pe
trolului, minier și al petrochi-
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VIZITA TOVAHnSUlUl NICOIAE
Intîlnirea de la sediul Federației 

venezuelene a camerelor și 
asociațiilor de comerț 

și producție (Fedecamaras)
Vineri dimineața, președintele 

Nicolae Ceaușescu, însoțit de to
varășii Ion Pățan, George Maco- 
vescu și Bujor Almășan. de am
basadorul României în Venezue
la, Petrache Dănilă, și de alte 
persoane oficiale, a făcut o vi
zită la Federația venezueleană a 
camerelor și asociațiilor de co
merț și producție — Fedecama
ras.

în sala de consiliu a Fe
derației, în prezența conducăto
rilor principalelor camere de 
comerț și asociații de comerț și 
producție, președintele Federa
ției. dr. Alfredo Paul Delfino. 
a salutat cu deosebită căldură 
prezența președintelui Consiliu
lui de Stat aț României.

Evocind bunele relații dintre 
cele două țări, bazate pe afini
tăți de origine, limbă și cultură, 
președintele Delfino a subliniat 
importanța dezvoltării în con
tinuare a relațiilor de colabo
rare economică dintre România 
și Venezuela. Țara noastră — a 
spus el — este interesată să 
cumpere din România o serie 
de importante produse indus
triale printre care echipament 
industrial complex, rafinării de 
petrol și utilaj petrolier, echi
pament oentru industriile chi
mică. -siderurgică, mașini agri
cole. nave maritime și fluviale, 
echipament electronic, instalații 
frigorifice și multe alte produse. 
La rindul său. Venezuela poate 
oferi României o -erie de pro
duse interesînd economia româ
nească; printre care — a subli
niat el —■ minereuri de fier, pro
duse petrochimice, diverse pro
duse agricole, fructe tropicale 
și alte produse.

Președintele Federației a sub
liniat că vizita șefului statului 
român, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, constituie un prilej 
fericit-' pentru amplificarea 
schimburilor comerciale și rela
țiile economice dintre cele două 
țări, in condiții de deplină ega
litate și avantaj reciproc.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvintuț președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, care 
a făcut o expunere asupra po
sibilităților existente de dezvol
tare a relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre cele două 
țări. Au mai luat cuvîntul 
președintele Consiliului vene- 
zuelean al industriei și pre
ședinte al Camerelor de in
dustrie din Caracas, Emilio 
Conde .Than, președintele Con
siliului venezuelean al comerțu
lui și serviciilor, președinte al 
Camerelor de comerț din Cara
cas, Ramon Imery, și președin
tele Comisiei de integrare eco
nomică a Fedecamaras, Arman
do Branger.

Președintele Consiliului ve
nezuelean al comerțului și ser
viciilor, Ramon Imery, a ținut, 
în mod special, să transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
bunele impresii cu care a rămas 
din călătoria sa în România, că
lătorie. efectuată în fruntea 
unui grup de oameni de afaceri 
din Venezuela. „Am adus din 
țara dumneavoastră — a spus 
el — imaginea unui popor care 
a știut să meargă hotărit pe 
calea unei dezvoltări indepen
dente".

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICULAE CEAUȘESCU
• Jesus Angel Paz Galarraga, 

candidai la președinție

• Rafaei Jose Neri, rectorul Uni

versității Centrale din Venezuela

al „Noii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
joi, după-amiază, la reședința 
sa din Caracas, pe Jesus Angel 
Paz Galarraga, candidat la pre
ședinție al „Noii forțe".

I. i primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Au fost de față Demetrio 
Boersner, secretar cu probleme 
de relații internaționale al 
Mișcării Electorale a Poporului 
— din partea Partidului Socia
list, Eduardo Gallegos Man- 
cera, secretar cu problemele 
internaționale al Partidului Co
munist din Venezuela. Jose 
Herrera Oropez, independent, 
Jesus Soto Amesty, senator, 
președintele Comisiei de po
litică externă a Senatului, pre
ședintele grupului parlamentar 
de prietenie venezueleano-ro- 
mână.

în numele „Noii forțe", Jesus 
Angel Paz Galarraga a salu
tat vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Venezuela și a 
exprimat încrederea că această

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte al Fede

rației venezuelene a camerelor 
și asociațiilor de comerț și pro
ducție,

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră pentru această întilni- 
re cu reprezentanții vieții in
dustriale și economice din Ve
nezuela. Sintem bucuroși că in 
cadrul vizitei pe care o facem 
in țara dumneavoastră avem 
posibilitatea de a avea cu dum
neavoastră convorbiri asupra 
problemelor economice și spe
răm că vom putea identifica o 
serie de domenii în care Româ
nia și Venezuela, întreprinde
rile românești și- cele din Ve
nezuela, cele de stat și particu
lare, vor fi interesate să stabi
lească o colaborare multilatera
lă. Am venit în Venezuela ani
mați de dorința de a dezvolta 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre popoarele noastre. 
In acest cadru, avem, desigur, 
în vedere de a pune bazele u- 
nei colaborări mai largi în une
le domenii de activitate. Dum
neavoastră v-ați referit, de alt
fel, la unele dintre acestea. 
Fără îndoială că există posibili
tatea unei colaborări in dome
niul petrolier, în domeniul me
talurgic, in domeniul industria
lizării lemnului, cu tot ce se cu
prinde aici, inclusiv în produc
ția finită, celuloza, in domeniul 
agricol și altele.

România dorește să realizeze 
cu întreprinderile din Venezue
la relații nu numai comerciale, 
dar și relații de cooperare in 
producție, deoarece, în actua
lele condiții internaționale, in 
epoca revoluției tehnico-științi- 
fice. participarea la diviziunea 
internațională a muncii, colabo
rarea largă între state, între în
treprinderi constituie o necesi
tate pentru progresul rapid al 
fiecărui popor. De altfel, însăși 
viața a demonstrat că schimbu
rile comerciale simple nu mai 
pot oferi o bază suficientă pen
tru o extindere a colaborării în
tre diferite state. De aceea, Ro
mânia. ținind seama de tendin
țele pe plan mondial, acționează 
pentru realizarea unei colabo
rări în producție, sub diferite 
forme, care corespund interese
lor fiecărui popor. Avem in ve
dere, în acest cadru, constituirea 
de societăți mixte, în conformi
tate cu legile României ; consti
tuim asemenea societăți și in 
România, participăm la consti
tuirea unor asemenea societăți 
și in alte țări.

Avem, deja, constituite unele 
societăți și se pare că această 
formă asigură o cooperare acti
vă în producție și creează con
diții pentru o extindere rapidă a 
relațiilor economice. Desigur, 
sintem preocupați ca această co
operare în producție să fie rea
lizată pe baze noi, să excludem 
vechile forme care însemnau a- 
mestecul în treburile interne și, 
prin aceasta, desigur, toate in
gerințele care urmau sub diferite 
forme.

Noi considerăm că această co
operare trebuie să se bazeze pe 
deplina egalitate între parte

forțe"
vizită, convorbirile care vor a- 
vea loc vor duce la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre 
Venezuela și România, precum 
și la conjugarea eforturilor lor 
pe plan internațional, în sluj
ba păcii și destinderii. Aceasta 
corespunde intereselor celor 
două popoare.

Jesus Soto Amesty a înfăți
șat apoi rolul grupului parla
mentar de prietenie venezue- 
leano-română in stimularea re
lațiilor dintre cele două țări ex- 
primîndu-și dorința ca aceste 
relații, inclusiv pe linie parla
mentară. să se dezvolte constant, 
in beneficiul celor două țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat grupul parlamentar 
de prietenie venezueleano-ro- 
mână pentru activitatea depusă 
în slujba nobilelor idealuri ale 
întăririi prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele noastre și 
a invitat o delegație parlamen
tară venezueleană să viziteze 
România spre a cunoaște în 
mod nemijlocit realizările și 
preocupările statului și po
porului român. 

neri, întreprinderile constituite 
în această formă să se supună 
legilor și normelor din statele 
respective, dacă sînt in România 
legilor României, dacă sini, de 
exemplu, în Venezuela, legilor 
Venezuelei ; să existe, desigur, 
toate garanțiile în ce privește 
libertatea de activitate economi
că corespunzătoare cu scopul în
treprinderii respective, să exis
te garanția că investițiile ce se 
fac într-o parte sau alta vor 
putea fi recuperate, să existe 
toate condițiile care sint în ge
neral acceptate în relațiile eco
nomice internaționale, fără ca 
aceste întreprinderi să se ames
tece în vreun fel în treburile in
terne ale statului respectiv.

Pe aceste principii acționăm 
noi și dorim să realizăm aceas
tă formă nouă de colaborare. 
Sigur, sînt și alte forme pe care 
le folosim in România precum 
și în relațiile cu alte state și 
anume, de a contribui cu uti
laje, cu asistență tehnică la 
realizarea unor întreprinderi 
într-o țară sau alta, de a asi
gura ca aceste utilaje să fie 
rambursate fie prin producția 
realizată în întreprinderile res
pective, fie prin alte produse 
asupra cărora se cade de acord 
de la început.

în aceste condiții, desigur. în
treprinderile la început pot fi 
proprietate fie a statului, fie 
particulare. Noi considerăm că 
problemele colaborării în pro
ducție sînt esențiale pentru a 
extinde cooperarea.

Am dori ca în acele domenii 
unde sînteți interesați să rea
lizăm și cu dumneavoastră ase
menea forme de colaborare.

Am avut convorbiri cu pre
ședintele țării dumneavoastră ; 
miniștrii care mă însoțesc au 
avut convorbiri la ministerele 
economice și industriale. Am 
ajuns, în general, la o înțelege
re bună în ce privește necesi
tatea extinderii relațiilor intre

VIZITE AIE TOVARĂȘEI 

EEENA CEAUȘESCU
Vineri dimineața. tovarășa 

Elena Ceaușescu, însoțită de 
doamna Carmen Pietri de Aro- 
cha și de doamna Uslar Pietri, 
soția ambasadorului Venezuelei 
la București, a vizitat catedrala 
din Caracas, remarcabil monu
ment al artei arhitectonice, re
construită în 1665 pe locul unei 
foste biserici. de la începutul e- 
pocii coloniale. în interiorul ca
tedralei, bogat împodobită cu 
picturi, fresce și statui, se află 
cripta familiei eliberatorului ță
rii, „El Libertador, Simon Bo
livar".

A fost, de asemenea, vizitată 
„Quinta anauco", unde se află 
adăpostit Muzeul colonial, care 
cuprinde numeroase colecții de

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au pri
mit, joi seara, la reședința ce 
le-a fost rezervată în Caracas, 
pe rectorul Universității Cen
trale din Venezuela, Rafael Jose 
Neri.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Mircea Malița, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat. Nicu Ceaușescu. vice
președinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Au asistat Luis Cortez, deca
nul Facultății de științe, și Gus
tavo Rivas Mijares, decanul Fa
cultății de inginerie.

Rectorul Universității Centra
le din Caracas și ceilalți oa
meni de știință venezueleni au 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea cadrelor didactice și 
a studenților venezueleni. expri- 
mindu-și profunda satisfacție 
pentru vizita sa in Venezuela 
Oamenii de știință venezueleni 
și-au exprimat bucuria de a-1 
întîlni, la Caracas, pe șeful sta
tului român, cunoscut pentru 
eforturile remarcabile consacra
te propășirii economiei și cul

țările noastre. Vor fl semnate, 
de altfel, un acord comercial cu 
principii generale, un acord de 
colaborare în producție, un acord 
de cooperare tehnico-științifi- 
că, un acord de cooperare in 
domeniul agriculturii și in alte 
domenii. Deci, din punct de ve
dere al bazei juridice, ca să 
spun așa, vom semna cu guver
nul țării dumneavoastră o serie 
de acorduri care deschid posi
bilitatea realizării altor acțiuni 
concrete, dar doresc să sublini
ez că aceste acorduri reprezintă 
numai partea juridică, un cadru 
general, sînt referiri la o scrie 
de probleme de principiu ale re
lațiilor noastre ; urmează ca, în 
mod concret, pe baza acestor 
orientări generale, să realizăm 
o cooperare practică și am dori 
să găsim în Venezuela o atitu
dine pozitivă la întreprinderile 
de stat și particulare, să lărgim 
această colaborare.

Iată în ce spirit am venit in 
Venezuela, în ce spirit gindim 
noi. în sensul Ia care m-am re
ferit deja, să dezvoltăm rela
țiile dintre țările noastre.

Sintem mulțumiți de ceea ce 
am realizat în convorbirile cu 
președintele și guvernul vene
zuelean, sintem mulțumiți de 
unele convorbiri pe care le-am 
avut pină acum și, de aceea, aș 
dori să-mi exprim speranța că 
vizita noastră, convorbirile pe 
care le-am avut, inclusiv con
vorbirile cu dumneavoastră de 
astăzi, vor deschide posibilități 
pentru o largă colaborare intre 
țările noastre. Se pot face multe 
lucruri și dorim realmente să 
facem multe pe această cale.

Cu aceste sentimente, cu 
aceste cuvinte, vă invit să aveți 
deplină încredere în colabora
rea economică cu România și 
să fiți siguri că va fi avantajoa
să și pentru dumneavoastră și 
pentru noi. Nici nu se pot face 
afaceri decît in aceste condiții. 
(Vii aplauze).

mobilă, pictură, sculptură, obi
ecte de uz casnic.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere față 
de modul exemplar în care sînt 
păstrate aceste prețioase relicve 
ale istoriei Venezuelei, mărturii 
ale măiestriei artistice a unui 
popor înzestrat, și a semnat în 
cartea de onoare a Muzeului co
lonial.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de : ION CÂRJE, MIR
CEA MOARCĂȘ, ROMULUS 
CĂPLESCU, radu pascal.

Telefotografii: RADU CRIS- 
TESCU, ION DUMITRU.

turii românești, bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului 
român, cauzei păcii și colabo
rării internaționale. Ei au dat, 
totodată, o înaltă apreciere ac
tivității științifice și obștești a 
tovarășei Elena Ceaușescu. Uni
versitarii venezueleni și-au ex
primat dorința ca schimburile 
dintre institutele de invățămint 
superior din cele două țări să 
se intensifice în beneficiul unei 
mai bune cunoașteri reciproce, 
al apropierii dintre cele două 
popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită cadrelor didactice, studen
ților venezueleni cele mai bune 
urări de succes și a subliniat 
rolul tineretului, al studenților, 
în dezvoltarea fiecărei țări, in 
intensificarea schimburilor de 
valori spirituale între popoarele 
român și venezuelean. Șeful 
statului român a invitat o de
legație a Universității Centrale 
din Venezuela, în frunte cu 
rectorul ei, să viziteze România, 
spre a cunoaște, la fața locului, 
preocupările cadrelor didactice 
și ale tineretului studios din 
țara noastră, spre a examina in 
mod detaliat acțiunile de cola
borare între tinerii universitari 
din cele două țări.

Imagini din cursul înt.îlnirilor din capitala Republicii Venezuela
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CONSUMURI MINIME - EFICIENȚA SPORITA!
• Întreprinderea „Eleetrocentrale“ Brazi 

NU NORMELE SlNT PREA 

STRlNSE, CI MINA RISIPITO

RULUI E PREA LARGĂ
După șapte luni din acest an, 

consumul normat de combusti
bil convențional pentru produ
cerea energiei electrice la între
prinderea Electrocentrale-Brazl 
a fost depășit cu 2 200 tone. De 
ce ? Este, firește, prima între
bare pe care o punem.

— Părerea mea — încearcă 
un răspuns inginerul Vladimir 
Nicu — este că normele sint 
prea strinse și condițiile in care 
se desfășoară procesul tehnolo
gic in anumite etape nu per
mit incadrarea în aceste norme.

Asupra acestui prim motiv 
vom reveni mai tlrziu, așa că 
trecem la a doua întrebare :

— Asta e tot, tovarășe ingi
ner ? Alte motive nu există ?

— Ba da, continuă responsa
bilul cu urmărirea consumuri
lor. în unele cazuri, risipa de 
combustibil și energie este ur
marea lipsei de preocupare a 
personalului de exploatare și 
Întreținere. De asemenea, nici 
consumul propriu de energie 
electrică nu este rațional in 
toate sectoarele.

Un indicator tehnico-econo-

• întreprinderea „Nieolina*1 Iași
(Urmare din pag. I)

ră ca argument, cifrele din ca
ietul întrecerii uteciste. între 
altele am reținut economisirea 
lună de lună a unei mari can
tități de electrozi. De la începu
tul anului, tinerii sudori din 
organizația sa au „consumat"... 
mai puțin 600 kilograme aseme
nea materiale. Deviza lor — 
„Pe fiecare produs o cantitate 
mai mică de electrozi" — 
este respectată prin utilizarea 
tuturor capetelor rămase de 
la sudură. Dacă mai înainte li 
se părea firesc să arunce o bu
cată de electrod, acum s-au de
prins s-o folosească atit cit 
este posibil în sudurile de su
prafață.

Ei caută noi căi pentru o cît 
mai chibzuită folosire a mate
rialelor. Concursurile de desen 
tehnic, împreună cu cele pro
fesionale îi ajută să aprecieze 
cît mai just cantitatea mate
rialelor necesare, să găsească 
mijlocul potrivit de economisi
re a lor. Mesele rotunde cu cei 
care absentează duc la reduce
rea „nemotivatelor", a daune
lor provocate prin lipsă de la 
locul de muncă. întrecerea u- 
tecistă „Tineretul — factor ac
tiv în Îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen" a fost axa
tă aici, la „Nieolina". pe acțiu
nea de economisire a materia
lelor și materiilor prime. Nu 
există organizație U.T.C. care 
să nu aibă activitățile ei spe
cifice.

• Județul Dîmbovița
(Urmare di» pag. I) 

rea de utilaj chimic din Gă- 
ești. Cît de importante sînt 
aceste etanșări ale canalelor 
risispei de energie electrică 
se poate calcula cu ușurință, 
dacă vom adăuga că pentru 
a realiza un milion lei pro
ducție globală sînt necesare 
acum 94,9 Mwh. Spunem 
„acum" înțelegînd prin acest 
termen întreaga perioadă ia- 
nuarie-august 1973, interval de 

mic ne atrage, de la bun în
ceput atenția : coeficientul de 
pierdere la apă și abur este, in 
centrala termoelectrică, 6 % în 
Ioc de 3 % cit prevăd normati
vele. Ni se spune că principala 
cauză este neetanșeitatea armă
turilor instalațiilor. Pe de altă 
parte, constatăm că multe por
țiuni din conductele centralei 
sint neizolate, văduvite de ta
bla protectoare, deși, primim a- 
sigurări, reviziile s-au făcut. 
Cum s-au efectuat aceste revi
zii î întrebarea este pur reto
rică, răspunsul se subînțelege. 
Este clar că dacă nu se iau mă
suri ferme, producerea aburului 
va fi Însoțită de noi risipe, din 
vina întreprinderii, în folosul 
nimănui.

Continuăm investigațiile. d« 
data aceasta în altă direcție..

— Avem echipamente vechi, 
care nu mai funcționează la pa
rametrii inițiali, ne spune ing. 
Nicu. Dacă le-am repara, am 
economisi importante cantități 
de combustibil. Numai înlocui
rea conductelor de abur viu și 
a supraîncălzitoarelor la patru

De fiecare dată cei 30 de 
uteciști din organizația lui Va
sile Cernătescu, de la secția 
vagoane-pregătire realizează e- 
conomii de cîrlige de tracțiune, 
tablă de colț, sîrme vagon des
cărcare, garnituri pentru dis
tribuitoarele de aer comprimat 
la frîna automată, vopsea, e- 
lectrozi onorînd angajamentul de 
a lucra „o zi pe lună cu ma
teriale economisite".

Declarînd „Stop risipei !" cei 
de la atelierul sculărie au făcut 
economii de circa 800 tone oțel 
special, prin înlocuirea diferi
telor profile de matrițe, au fo
losit deșeurile de la debitare 
sau alte secții de dispozitive. 
La vagoane „Fiecare tinăr rea
lizează economii in valoare de 
1 leu pe schimb", la debitare se 
face „Croirea optimă a tablelor 
prin creșterea indicelui de fo
losire a acestora", la utilaj te- 
rasier se reduce consumul de 
metal în medie pe zi cu 2,5 to
ne. iar la turnătorie și forjă se 
fac dezbateri căutîndu-se alte 
soluții pentru reducerea adau
surilor de prelucrare etc. în 
curînd. ne informează tovară
șul Laurențiu Bulgărașu. loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, se va 
constitui la „Nieolina" și un 
club al inginerilor și tehnicieni
lor, care va sprijini în continua
re acțiunile propuse de ute
ciști pentru reducerea consumu
rilor specifice.

timp cînd consumul normat 
de energie electrică — 98,6 
Mwh la un milibn lei pro
ducție globală — a fost redus 
cu 3,7 Mwh Să împărțim deci 
suma economiilor realizate de 
cele patru întreprinderi — 
6 871 Mwh — la consumul de 
energie electrică suficientă 
pentru a realiza acum o pro
ducție globală în valoare de 
un milion lei — 94,9 Mwh — 
si vom obține un rezultat de 
peste 71 milioane lei. 

cazane de 420 tone abur pe oră, 
ar duce — prin revenirea la 
parametrii inițiali — la o redu
cere de 3 % a consumului spe
cific sau, altfel spus, am econo
misi 5 000 tone c.c, adică 900 000 
lei an.

— Atunci de ce nu faceți re
parațiile respective ?

în acest punct discuția se îm
potmolește in explicații multe 
și complicate. Reținem că 
I.S.P.E. a făcut proiectul, dar 
Centrala industrială de energie 
electrică și termică tergiver
sează aplicarea lui. Faptul că 
nu sînt valorificate cu perse
verență toate rezervele de eco
nomisire a combustibilului și 
energiei este demonstrat și de 
necesitatea altor măsuri, a căror 
aplicare nu mai trebuie ami- 
nată. Am aflat, de exemplu, că 
este tărăgănată mereu curățirea 
nămolului din trei turnuri de 
răcire, ceea ce permite depășirea 
consumului de combustibil pen
tru producerea energiei elec
trice.

La I. E. Brazi există încă 
multe alte „conducte" ale negli
jenței, prin care se scurg calo
rii sau kilovați prețioși. Inter
locutorii noștri ne-au asigurat 
că fiecare secție și-a inventa
riat sursele de pierdere, că a- 
cestea fac obiectul unor minu
țioase planuri de măsuri. Dacă 
lucrurile stau așa, trebuie acțio
nat cu mai multă fermitate 
pentru valorificarea lor. Nu 
normele sint prea strinse, așa 
cum s-a motivat la începutul 
discuției, ci mai strînsă trebuie 
să fie mîna celor care gospo
dăresc combustibilul și energia 
electrică la I.E. Brazi 1

MARIA ROGOJAN

(Urmare din pag. I) 

aceea trebuie «ft-1 cercetăm in 
dependența sa de toți ceilalți 
factori — a precizat prof. Vasile 
Chiriac, director al Școlii gene
rale nr. 7. Incercind să-l nomi
nalizeze, a început prin a vorbi 
de rolul cadrelor didactice în 
individualizarea învățămintului : 
„se cere pasiune, entuziasm, 
efort. Pentru că trebuie depășit 
stadiul muncii cu clasa in favoa
rea muncii cu fiecare elev". Cu 
această cerință au fost de acord 
toți ceilalți interlocutori, cu 
condiția „să se revină asupra 
numărului actual de elevi care 
alcătuiesc o clasă, cum s-a ex
primat prof. Ioan Răcătușu, di
rector al Școlii generale nr. 13. 
Intr-adevăr, clasele ajung să 
depășească în destule școli ge
nerale numărul de 40—45 de 
elevi, ceea ce îngreunează de la 
bun început munca profesoru
lui". Chiar și ascultarea pentru 
a fi notați de 2—3 ori într-un 
trimestru devine o problemă : 
dar cum să ajungi să-i cunoști 
bine, să adopți pentru fiecare 
dintre ei metoda cea mai potri
vită, cum să-i sprijini pe cei 
rămași în urmă dintr-o cauză 
ori alta ?

Amintindu-se dăruirea cu care 
muncesc cei mai mulți profesori, 
și care devine o condiție esen
țială a perfecționării muncii 
didactice, participanții la convor
birea noastră n-au ocolit nici 
reversul acesteia. „Optica unor 
profesori care pierd din vedere 
că lucrează cu copii, care declară 
că sînt „suverani" pe materie și 
pe note, că există elevi „buni" 
și elevi „slabi" este dezarmantă 
din punct de vedere educativ, 
mărturisea prof. Vasile Chiriac. 
Trebuie să luptăm pentru schim
barea acestei optici, trebuie să 
ajungem ca fiecare cadru didac
tic să adere ca la propria sa 
idee la cerința de a munci ast
fel incit elevul să știe, să pro
moveze. Să ajungem incit pro
fesorul inainte de a cataloga un 
elev drept slab să se întrebe 
unde a manifestat el, ca pro
fesor. slăbiciuni ?“ „Tot o optică 
care trebuie schimbată — între
gea ideea prof. Matilde Breith 
— este și aceea că autoritatea 
unui profesor se măsoară în 
numărul mare de note proaste 
și elevi căzuți la obiectul său. 
Eu mă mîndresc cu faptul că 
toți elevii mei au promovat", 
„în general, am părerea că noi, 
corpul profesoral, trebuie să 
revizuim modul în care folosim 
sistemul de notare". Afirmația

Geometrii focftnent Foto : V. RANGA

aparține prof. Maria Mironescu, 
Școala generală nr. 5. Șl a ar
gumentat : „Sînt profesori care 
scad nota pentru indisciplina din 
oră, sau pentru că n-a fost 
scrisă lecția acasă, ori pentru 
că a fost omis un amănunt pre
văzut în manual. De altfel, în 
școala noastră, pentru a se pre
veni erorile în urma mînuirii 
stingace a sistemului de notare 
s-a hotărit ca situația tuturor 
elevilor amenințați cu repetenția 
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ELEV!
să fie analizată in consiliul 
profesoral".

Notarea — nu ca sistem, ci 
cum e folosită de către profesori 
— a stîrnit serioase discuții în 
dezbaterea noastră, in sensul că 
poate alimenta artificial repe
tenția. S-au numit practici ca 
acestea : profesorul x de mate
matică „se răzbună" pe colegul 
de română care a dat cîteva note 
proaste la clasa unde este diri
ginte și dă la rîndul său note 
mici : sau invers : diriginții se 
„înțeleg" între ei să acorde 
note de trecere tuturor elevilor 
din clasele la care predau ; 
există profesori „inflexibili" care 
cer tuturor elevilor la fel, fără 
nici o distincție între capacitatea 
lor diferită, interes față de o 
disciplină ori alta, întregul com
plex de condiții în care se dez
voltă etc. ; în loc să se urmă
rească judecata elevului și nota 
să exprime aprecierea acesteia, 
profesorii sancționează lacunele 

de memorie, scăzind nota pen
tru că nu se cunoaște o locali
tate, ori anul de naștere etc. etc. 
„Notarea ar ciștiga in greutate 
și obiectivitate — a conchis prof, 
luliu Foris — dacă ea ar fi tre
cută în catalog după mai multe 
participări ale elevului, deci 
după un ansamblu de răspunsuri 
orale. In felul acesta și elevii 
s-ar simți mobilizați la învăță
tură pe parcursul întregului tri
mestru, intrucît, să nu ne în.șe- 

lăm, ei știu că timpul nu ne 
permite să-i ascultăm mai mult 
de două, trei ori și după ce și-au 
asigurat 2—3 note, nu mai 
învață".

Dacă munca personală a pro
fesorului a fost considerată un 
factor esențial în diminuarea 
fenomenului de repetenție, pro
fesorii din Brașov au așezat 
alături încărcătura inutilă a pro
gramelor și manualelor. „Con
secința — spunea prof. Iuliu 
Foris — este condamnarea pro
fesorilor la expuneri. Practic, 
lor nu le mai rămîne timp pen
tru aplicații, pentru introducerea 
metodelor moderne care activi
zează elevii, care dau caracter 
aplicativ învățămintului. încă 
un lucru verificat: elevul nu 
poate parcurge manualele nici 
prin citire, nici vorbă de asimi
larea tuturor noțiunilor cuprinse 
între coperțile lor". Fenomenul 

de supraîncărcare a elevilor 
datorat programelor și manuale
lor a mai fost semnalat și cu 
alte prilejuri. Dacă îl privim și 
ca o sursă de alimentare a greu
tăților pe care le intîmpină unii 
elevi in însușirea cunoștințelor 
atunci cerința revizuirii lor ur
gente apare și mai imperioasă.

în sfîrșit, deși nu în ultimul 
rind, interlocutorii noștri au con
siderat că mutarea centrului de 
greutate in munca didactică de 
Ia clasă la elev presupune o 
dotare materială corespunzătoa
re a fiecărei școli. Laboratoare 
bine utilate, un bogat material 
didactic, mijloace tehnice mo
derne, sint indispensabile în in
dividualizarea învățămintului. 
Cine poate nega un asemenea 
adevăr ? Cu atit mai mult cu 
cit in anii din urmă înregistrăm 
eforturile substanțiale pe care le 
face statul nostru pentru dota
rea școlilor in raport cu cerin
țele învățămintului modern. 
Problema e aceasta : cum să 
determini o mișcare in favoarea 
perfecționării activității didac
tice in condițiile date, existente ?

Din acest punct de vedere, 
profesorii pe care i-am cunoscut 
în Brașov și școlile pe care le 
reprezentau sint in „ofensivă", 
„în școala noastră — relata 
prof. Erna Meressy — am con
siderat că promovarea de la 
clasa a IV-a la a V-a este un 
prag care urmează să fie tratat 
cu toată atenția ințrucit, in dese 
cazuri, aici se produce dezechi
librul care trece elevi buni în 
rindurile celor cu rezultate me
diocre sau slabe. De aceea obiș
nuim încă profesorii de mate
matică. română și de alte spe
cialități, care vor preda la clasa 
a V-a ori vor fi diriginți să 
înlocuiască la unele ore învăță
toarea de la clasa a IV-a. Se 
creează astfel o apropiere a ele
vilor, aceștia fac mai devreme 
cunoștință cu stilul de muncă 
căruia vor urma să i se adap
teze". în alte școli locul medi
tațiilor și al consultațiilor, ade
sea ineficace, ținînd seama că se 
adresează tot unor grupe mari, 
a fost luat de munca personală 
a profesorului cu acei elevi care 
au nevoie de ajutor pentru recu
perarea rămînerilor în urmă. Se 
fac tot mai simțite eforturile 
cadrelor didactice de a folosi 
material didactic ajutător, de a 
lega fiecare lecție de realitățile 
înconjurătoare. Sînt pași pe dru
mul perfecționării muncii di
dactice în școala generală.

DESERVIREA 
CU RECHIZITE

A început „numărătoarea inversă" care se va opri la 17 septem
brie, ziua deschiderii noului an școlar. Ne vom prezenta la pupi
tre cu cărți, caiete și rechizite noi. Care sînt condițiile în care ni 
le putem procura în aceste zile, cum se desfășoară în general pro
cesul de deservire în unitățile de specialitate ? Am efectuat, pe 
această temă de actualitate, o investigație prin unitățile bucu- 
reștene.

— Ne-âm pregătit din timp — 
ne declara Roland Drotlef, șeful 
serviciului comercial din cadrul 
Centrului de librării București, 
pentru a putea satisface in bune 
condiții cererile „de virf" pri
vind rechizitele școlare, cărțile. 
Rechizitele se află in vînzare în 
toate cele 130 de unități de spe
cialitate din Capitală, iar ma
nualele școlare pot fi achizițio
nate din 24 de librării speciali
zate, alese în așa fel incit să 
satisfacă solicitările existente 
in toate zonele Capitalei. Subli
niez că unitățile au fost aprovi
zionate cu cantități pe care Ie 
considerăm suficiente din toate 
sortimentele. De asemenea, pen
tru a asigura o deservire cît mai 
promptă, mai civilizată, am a- 
tenționat Întreg personalul să 
dea dovadă de toată disciplina și 
solicitudinea cuvenită. O ultimă 
noutate : la noua unitate eu 
profil didactic din strada Sf. 
Gheorghe Nou nr. 3—5 a fost 
Inaugurată o Casă de rechizite 
școlare. La telefon 16 29 45 se 
pot transmite comenzi, care vor 
fi onorate la domiciliu, de re
chizite șl diverse lucrări din 
bibliografia școlară.

Iată-ne porniți pa „traseu". 
Un prim popas la librăriile 
„Tineretului" (Bd. Schitu Mă- 
gureanu 2) și „George Coșbuc" 
(Lipscani 26). Deși ambele uni
tăți sînt destul de solicitate la 
acea oră (11,30), deservirea se 
desfășoară în condiții accepta
bile : procurarea unei serii de 
rechizite nu depășește 10—12 
minute, iar a manualelor școlare 
5—7 minute. Tinerele care asi
gură deservirea la cele două 
raioane atit de solicitate nu își 
acordă nici un răgaz și totuși 
reușesc să fie îndatoritoare cu 
fiecare client. O mențiune spe
cială pențru responsabilii de u- 
nitate. care dirijează direct 
procesul de deservire, dau in
formații precise clienților... Li
brăria „Ion Creangă" (Calea 
Griviței, vizavi de Institutul 
Politehnic). Reproducem urmă
torul dialog, recepționat în con
dițiile în care la standul de re
chizite, așteaptă mai bine d» 
douăzeci de persoane, servește 
o singură vînzătoare (Dumitra 
Lorin), iar celelalte două... stau 
de vorbă într-un colț, cu spatele 
la clienți.

— Un penar, vă rog ; ...nu din 
lemn, de plastic.

— E mai bun (!) ăsta din lemn, 
ține la tăvăleală.

— Aș dori totuși unul de plas
tic, insistă cumpărătorul.

— Poftim, rostește cu năduf 
vînzătoarea, ca să-ți fac dumi- 
tale „cheful".

Pină să-mi vină și mie rlndul 
au trecut 22 de minute ; am ce
rut două creioane cu mină 
groasă : aceeași vînzătoare (ce
lelalte stăteau In continuare de 
vorbă) m-a privit încruntat.

— Cu mină groasă n-am ; al
tul la rind.

La Librăria „Junimea" (Bd. 
îon Șulea 79) ml-am ocupat lo
cul la rind, cu intenția... să 
cumpăr două caiete de dictan
do. Trec zece minute fără să fi 
avansat un singur pas ; cineva 
a solicitat trusă de rechizite 
pentru clasa întiia și a fost re
fuzat (deși articolul respectiv se 
afla în stand, e drept că pe un 
raft aflat mai la o parte), alt
cineva a cerut să încerce un al 
doilea stilou și vînzătoarea s-a 

enervat ; un al treilea client a 
avut „imprudența" să reclame 
mai multă promptitudine în 
servire, dar vînzătoarea s-a e- 
nervat din nou. După douăzeci 
de minute încheiate m-am gin- 
dit să solicit și opinia respon
sabilului unității. Alt ghinion : 
era plecat „după aproviziona
re"...

T,a Papetărla din Calea Gri
viței 110 am ajuns aproape de 
ora închiderii ; magazinul este 
plin de lume, dar vînzătoarea nu 
se grăbește, nu dă semne de 
nervozitate ; zîmbește chiar unui 
prichindel care dorește să anunțe 
personal comanda de rechizite 
pentru „a-ntlia".

— Nu are nici o Importanță 
dacă mai rămîn cîteva minute 
peste program, mă lămurește 
Teodora Boteanu ; am toate 
aortimentele în magazin, în așa 
fel Incit cred că nici un client 
nu trebuie să plece nemulțumit 
sau cu lista de rechizite incom
pletă.

în continuare, bune aprecieri 
întrunesc papetărlile din Calea 
Victoriei 38, Dudești 97, librări
ile Gr. Alexandrescu, Giuleștl, 
Papirus. Și aici afirmațiile ex
primate la Centrul de librării, 
privind deservirea corectă, gra
dul de solicitudine al' persona
lului, sînt întrutotui confirmate. 
Dar „raliul" nostru ne mai re
zervă, din nou, și alte aspecte 
mai puțin lăudabile, ca, de pil
dă, cele Înregistrate la Librăria 
„Școlarilor" (Șos. Olteniței 71) 
sau la Librăria „I. L. Caragia- 
le" : lipsă de promptitudine in 
servire, dezinteres chiar. La 
„I. L. Caragiale", spre exem
plu, — unde personalul nu poar
tă ecusoanele profesionale pre
văzute de regulament („simplă 
coincidență" ? !) — servirea cu 
manuale școlare este îngreuiată 
șl de necunoașterea precisă a 
listei aparițiilor. Tînăra Petra 
Țîru — pentru a furniza nn sin
gur exemplu — încearcă/ să-șl 
ascundă această elementară lip
să printr-o absolut nepotrivită 
atitudine de aroganță...

Evident, seria exemplelor con
crete surprinse de ancheta 
noastră ar putea continua. Con
siderăm totuși că cele prezentate 
pină acum sînt destul de sem
nificative ; există toate condițiile 
pentru ca deservirea cu manuale 
și rechizite școlare să decurgă 
în bune condițiuni ; aceasta este 
de altfel și realitatea existentă 
în majoritatea unităților vizitate, 
în ceea ce privește carențele 
semnalate, considerăm că aces
tea pot fi operativ eliminate cu 
condiția unui plus de preocu
pare și supraveghere din partea 
conducerii C.L.B., dar și a comi
tetului U.T.C. respectiv (marea 
majoritate a personalului de de
servire este alcătuită doar din 
tineri). Factor care — după cum 
a rezultat și din discuția avută 
cu secretarul comitetului, Elena 
Pîrvulescu — nu se poate lăuda 
pină acum cu inițierea vreunei 
acțiuni notabile privind asigura
rea unei deserviri prompte, ope
rative.

ANDREI BÂRSAN

SUPORTUL DHIĂțll- 
CIILTIIL PENTRU MUNCĂ

Câutînd „secretele" prin 
care secția forjă-tratament 
din Uzina mecanică Mușcel 
reușește de 10 ani consecutiv 
să se mențină in fruntea în
trecerii socialiste, m-am a- 
propiat de oamenii ei. le-am 
ascultat gindurile și năzuin
țele care le definesc dimen
siunea de oameni adevărați. 
Unul dintre aceștia este ing. 
Mihai Bivol, un tinăr deve
nit fiu al uzinei în urmă cu 
15 ani după absolvirea șco
lii profesionale. Electricianul 
de-atunci își împărțea timpul 
între fabrică și liceul seral, 
cartea îi devenise prietena de 
care nu se mai putea des
părți. Rezultatele sale din 
producție au fost răsplătite 
prin recomandarea pe care 
conducerea uzinei î-a dat-o 
pentru a urma în continuare 
Institutul politehnic, pentru 
a deveni inginer.

Revenit in fabrică, tînărul 
inginer a confirmat încre
derea celor ce l-au trimis la 
facultate prin muncă pasio
nată, achitîndu-se conștiin
cios de sarcinile ce-i reve
neau. După stagiatură, nu
mirea sa ca șef al secției a- 
vea loc într-un moment des
tul de greu pentru uzină. 
Creșterea necontenită a pro
ducției impunea reorganiza
rea secției, dotarea ei cu uti
laje moderne, specializarea 
muncitorilor. Examenele însă 
au fost trecute cu succes.

— Fapte deosebite n-am 
făcut, am gîndit mai bine,

ne-am gospodărit mai bine — 
și atita tot — îmi mărturisea 
ing. Bivol Mihai.

Organizarea unui atelier 
pentru recondiționarea matri
țelor pe lingă faptul că adu
ce secției importante econo
mii, asigură necesarul de 
S.D.V.-uri. fără de care nu se 
poate realiza o producție rit-

COLEGII NOȘTRI 
DE GENERAȚIE.

mică. Utilizarea utilajelor la 
maxima lor capacitate era 
problema esențială la care se 
gîndea tînărul șef de secție. 
A urmat reorganizarea ate
lierului de reparații și între
ținere. cursuri de ridicarea 
calificării pentru forjori, ter- 
miști. mecanici și electricieni.

Acțiunile de dotare a sec
ției au mers pas Ia pas cu 
organizarea mai bună a locu
rilor de muncă, cu lucrări de 
mică mecanizare, înfrumuse
țarea secției și împrejurimi
lor ei. Iată numai cîteva „se
crete" care împreună cu hăr
nicia colectivului de muncă 
au adus secției în 10 ani con
secutiv titlul de secție frun
tașă. în prezent indicele de 
utilizare a utilajelor, aflat în 
continuă creștere atinge pro

centul de 86 la sută, recent 
au fost executate prin auto- 
utilare 2 cuptoare pentru for
jă. o bandă transportoare 
pentru piese la cald, precum 
și 2 băi pentru acoperiri me
talice realizate din economii
le secției. Pină acum secția 
forjă a realizat peste sarci
nile planificate 133 tone piese, 
forjate vandabile, iar prin 
gospodărirea mai judicioasă 
a metalului și eliminarea a- 
dausului de prelucrare, eco
nomiile de oțeluri se ridică 
la 12 tone. Ing. Bivol Mihai 
are convingerea și faptele o 
dovedesc, că fiecare realizare 
pe lingă satisfacții îți aduce 
un plus de maturitate în gîn- 
dire, te obligă la mai mult.

Așa cum îmi mărturisea 
tînărul șef de secție, demni
tatea omului nu-și poate găsi 
împlinirea în afara îndeplini
rii sarcinilor de producție, 
a angajamentelor personale 
asumate în întrecere, precum 
și a propriilor năzuinți.

ION CHINGARU

Tehnologia educației
(Urmare din pag. I)

practic, modern ne-a arătat că sînt unele minusuri în funcțio
nalitatea laboratoarelor, atelierelor-școală, cabinetelor. Că 
multe dotări în instrumente, aparatură, mijloace audio-vizuale 
au lucrat sub parametrii lor, pătrunzind cu anume dificultăți 
metodice (și nu numai) în intimitatea proceselor de învățare și 
formare. Care este starea lor actuală ? Sint gata pentru 
mișcare fără rodaj și cumpănă ? Mi s-a spus, într-un loc, că 
pe timpul vacanței a funcționat în școală un cerc benevol 
pentru elevii mai mari, îndrumați de un tehnician de la o 
întreprindere din apropiere, în vederea deprinderii lor cu 
mînuirea aparaturii aflată în dotarea școlii. Un cerc ad-hoc, 
care s-a bucurat de mulți amatori și a anticipat căi de opti
mizare pentru noul front școlar. Idee frumoasă, pe care 
nicidecum n-o putem bănui de rabat la vacanță. Știu, din 
rezultatele mai multor sondaje și observații in școli, că folo
sirea optimală a înzestrărilor tehnice este incă in fază de 
deziderat pentru mulți. Că persistă la unii optica după care 
folosirea lor în clasă, in orele afectate predării ar fi un consum 
de timp prea mare, care ar afecta ritmicitatea acoperirii 
programelor diferitelor discipline. Optică greșită, neîndoielnic, 
intr-o perioadă în care nu numai la noi, ci în toată lumea, 
predomină strategia unui învătămînt intensiv, bazat în struc
turile sale pe inserția de tehnică școlară și pe principiile unei 
noi și pline de perspective ramuri de cugetare și acțiune - 
cea a tehnologiei educației. Sînt peste tot semne bune care 
ne fac să credem că noul an școlar va aduce plusuri sensibile 
în această direcție, cu precădere în viața școlară, în practica 
educațională ca atare. Pentru că, teoretic, problema este în 
fel și chip dezbătută și încă va mai fi dezbătută. Dincolo de 
aceasta insă se întinde cîmpul necesităților imperioase ale 
școlii, care nu au cum suporta aminări și impasuri, care tre
buie satisfăcute și mereu cunoscute.

Se vor face, neîndoielnic, pași înainte în tehnologia apli
cată a educației. într-un sector care, acum mai mult decît 
oricind, se dovedește vital pentru optima funcționare a școlii, 
pentru ridicarea în valoare a indicilor de calitate pe care ii 
comportă educația în genere. Fac aceste gînduri publice 
socotind că simpla mînuire a butonului unui magnetofon sau 
aspectomat, undeva într-o clasă de curs, nu este doar un 
qest tehnic, marginal, ci un act de modernitate și o premisă 
de spor în eficienta învățămintului. Din lanțul nesfîrșit al unor 
qesturi de acest fel se naște obișnuința gîndirii tehnice 
moderne, care suprimă excesul de verbalitate în educație și 
deschide căi de avansare, spre lumină, a unor resurse cîndva 
nebănuite.

(Urmare din pag. I)

care azi consemnate miine 
se perimează, sau zisa docu
mentare din fuga mașinii, de 
care mai ales un învățăcel nu 
poate scăpa... Era altceva. Fu
sese călătoria aceea o prea 
binecuvintată expediție, um
blet relaxat, cu ochii mari 
deschiși și sufletul doritor de 
descoperiri. Și 
sul.

Avem nevoie 
me“, acum mai 
cînd. Sîntem intr-o plină și 
stăruitoare epocă de angajare 
a tuturor forțelor pentru e- 
dificarea societății noastre 
socialiste. Toate capacitățile 
ne sint solicitate, trăim plenar 
fiece secundă, ritmurile 
vieții moderne impun parti
cipare activă și afectivă la 
tot ce ne înconjoară, efortu
rile se cer mărite, pc măsura 
unor îndrăznețe planuri de 
depășire a parametrilor con
siderați și ei, la rîndul lor, ca 
foarte îndrăzneți. Ei bine, 
tocmai într-o asemenea etapă 
omul — și mai ales tînărul 
— are nevoie de elemente 
care să-l revitalizeze, să în
depărteze zgurile adunate di
urn în mușchi și pe scoarță, 
să-și umple sufletul cu bucu
ria ineditului. Numeroase 
studii și cercetări arată cit 
folos aduce muncii de a doua 
zi o pasiune, cum ar fi cea 
de colecționar, ce ciștig imens 
pentru începutul de săptă
mână este ieșirea în natură, 
măcar pentru o jumătate de

zi, cite sănătăți adaugă con
cediului o excursie sau o că
lătorie chiar și prin locuri 
despre care credem că știm 
destul.

Hai să ne îmbogățim ! Te
zaurul este la doi pași de 
fiecare dintre noi. Nu există 
în această prea frumoasă

o necesitate, prin- 
medicament in 
plictisului, întiia 
spre îmbogățire

iată răspun- TEZAURUL
DE LINGĂ

NOI
Românie loc în 
nu găsești un 
inefabil, o zestre 
și beatitudine, 
muri nebătute 
roși oameni deosebiți. Ne 
așteaptă ozonul și hora, do
cumentele de piatră și valu
rile mării, olarii cu degete- 
arcuș și hidrocentralele de
venite locuri de reverie, me
ditație și relaxare. Numai să 
vrem, și putem imediat de
veni Columbi descoperitori 
de țărmuri liniștite. Orice că
lătorie este și un 
spiritului. Există 
și sate turistice, 
care bate bradul
și ziduri adăpostitoare de 
voievozi. Există, dincolo de 
toate, prea dulcea ospitali
tate românească și strămo- 
șeștile noastre obiceiuri de 
nuntă și An Nou. Azi, călă

săcare 
clement 
de calm 

multe dru- 
și nume- 

deosebiți.

exercițiu al 
mari muzee 
cabane in 
la fereastră

toria 
moft, ci 
cipalul 
tratarea 
chemare
spirituală. Avem drumeți șl 
peregrini iluștri, care ne-au 
lăsat nu numai o mare lite
ratură de gen, dar au de
monstrat că valorile ce se 
cuvin cunoscute în spațiul 
carpato-dunărean sînt ine
puizabile. Primii împlinitori 
ai acestui adevăr sint, azi, 
pionierii, acei superbi „cu
tezători" in expedițiile lor 
proverbiale. Ei au ridicat dru
meția la rang de știință, pre- 
gătindu-și periplul în uni
versul de cetină, cîntece și 
soare cu seriozitatea savan
tului care știe că la capătul 
drumului de cercetare se află 
invenția, descoperirea, inedi
tul.

Știu. Sint Încă destule ba
riere în calea adevăratei că
lătorii : crișme în virf de 
munte, poluarea folclorului, 
rapacitatea unor așa-ziși am
fitrioni, degradarea unor a- 
numite monumente. Știu. 
Vom vorbi și despre ele, 
chiar dacă nu ne vom trans
forma în anchetatori. Pină Ia 
întîlnirea cu ei, vă voi fi — 
încerc să fiu — un ghid al 
orelor de dincolo de „optul 
diurn", incercind să dezvălui 
cît de multe minunății se 
află lingă fiecare dintre noi, 
în orice colț al țării ne-am 
găsi. De fapt nu voi fi ghid, 
ci partener de dialog in ma
rea cetate a naturii.
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ATITUDINI

Gheorghe Pituț

DEPARTE DE

— Țineți ca autorii publi
cați de dvs. să aibă succes ?

A CIT
a citi ? Pa-

FILME ROMÂNEȘTI

*

5

E oare nevoie de prea multă oboseală pentru 
rafrazîndu-l pe cronicar se poate afirma că cititul iți rezer
vă cea mai avantajoasă pierdere de timp. Aceasta îi priveș
te, bineînțeles, numai pe cei care vor să prospere... S-ar pă
rea că un pericol mai de seamă în devansarea cărții ar fi 
cinematograful (respectiv micul ecran). Imaginile care dau 
senzația de viață dimpreună cu mișcarea ce le amplifică 
plus reacțiile în genere firești ale personajelor sînt de natu
ră să potențeze în bună măsură sentimentul că ficțiunea ar 
fi cu o doză în plus mai realistă decit realitatea. Ceea ce 
nu-i inexact spus ; pentru că realitatea este incomensurabilă, 
nesfîrșită, la partea ei palpabilă, vizibilă, adăugîndu-se cea
laltă parte mult mai atroce prin sentimentul de necunoscut. 
Imaginea filmică însă realizează asemănarea cu viața și da
torită vitezei de derulare. La progresul real al vremii noas
tre nevoia transmiterii unui număr impresionant de informa
ții a găsit instrumentele cele mai adecvate. Nu sîntem din 
aceia cărora existența cărții li s-ar părea periclitată. Nu 
avem nici rezerve față de străduința tehnicii de a inventa 
încă mijloace de transmitere a cunoștințelor omenești. Mi
siunea culturii, una fundamentală, este aceea de a elucida 
misterul existenței umane. Aceasta nu se poate decît prin 
gîndire. Or, dacă ne gîndim că nici un alt mod de substitui
re a realității nu este mai elevat, mai nesfîrșit și capabil să 
concureze realitatea ca limba și că scrierea (respectiv citi
rea) este mijlocul cel mal tenace de comunicare, atunci car
tea rămîne o forță inegalabilă de incitare a gîndirii. Limbile 
sînt pădurile abstracte ale popoarelor. De-am avea profesor 
străluciți oratori pentru fiecare disciplină în parte, fără par
curgerea pe cont propriu, metodic însă și subiectiv, a unei 
vaste bibliografii, resorturile care duc la gîndirea originală, 
valabilă în continuitatea culturii nu se vor declanșa. De obi
cei lectura este un act singular. Modalitatea ascultării unui 
text în comun este prea orientată. Tirajele pe care edi
turile nu obosesc a le tipări nu ne permit să spunem că la 
noi nu se citește. Bilanțurile fiecărui sfîrșit de an relevă că 
au apărut milioane de cărți din variate domenii. Oricît respect 
s-ar cuveni cantității ea nu este concludentă. Mult mai im
portante pentru adevărata cultură ar fi statisticile care să 
arate că știutorii de carte din orașele Cluj, lași, Timișoara etc. 
au citit și posedă opere complete de Shakespeare, Goethe, 
Marx, Eminescu, Einstein etc. îmbucurătoare ar fi astfel de 
statistici și în privința comunelor, satelor unde în fiecare an 
se face recensămîntul găinilor, 
care (trebuie să recunoaștem) 
alta, decît nu știu care carte.

Fiindcă există atîția activiști 
cultură nu fac ar putea face 
sate, pe familii, iar cei de la orașe, 'n orașe. Altfel, citarea 
cu mindrie a unor tiraje mari n-ar însemna decît să ne ilu
zionăm în continuare, lăsînd mulțumirea în seama bibliote
cilor care într-adevăr sînt dotate. Mulți oameni citesc „Urzi
ca", rîsul pe care și-l provoacă astfel nu credem să fie nici 
adine, nici sănătos ; unii citesc romane polițiste de proastă 
calitate sau romane de dragoste vulgare, cărți care incită și 
ele la un soi de gîndire, dar numai instinctuală sau bună 
pentru îmbogățirea clientelei dreptului penal. Și nu-i ade
vărat că citind astfel de lucruri n-ar fi mai rău decît dacă 
n-ai citi nimic.

Acum cițiva ani, probabil practica se menține, biblioteca
rele din comune cărau cărți cu sacoșa pe la casele oameni
lor pe care le culegeau după două săptămîni sau o lună 
dimpreună cu răspunsul presupușilor cititori : „n-am avut 
timp să ne uităm peste carte, domnișoară, fiindcă nu ne ve
dem capul de treburi". Acțiunea de plimbare a cărților însă 
livra cifre „sănătoase" acelorași activiști culturali care n-ar fi 
de mirare să fi fost chiar decorați pentru „luminarea mase
lor".

O garanție temeinică a recrutării unui număr cît mai mare 
de cititori este prevederea generalizării învățămîntului liceal 
la întreaga structură a societății noastre. Astfel se va putea 
renunța la fetișismul „culturalizării". Scriem aceste rindurî 
pentru că e vacanță. Nu credem că o pădure seculară sau 
un lac liniștit (litoralul iese din calculele noastre) să suporte 
ușor urletul tranzistoarelor sau țooăielile cu pretenții de dans. 
Distracțiile neorganizate în cadru artificial înseamnă poluarea 
naturii. De la vechime, de la poporul care este experiența 
vie trebuie să învățăm cum să ne așezăm în natură. A fi 
singur cu o carte într-un peisaj odihnitor, a fi lectorul unui 
text care incită la gîndire, constituie o nobilă distracție și o 
adevărată așezare în natură.

caprelor, oilor etc., animale 
sînt mai necesare, pînâ una

culturali care numai act de 
ei recensămîntul cărților la

ATRACȚIA 
SCHEMELOR
• „Grupurile geometrice" ale 

lui Liviu Stoicovioiu sînt, în esen
ță, teme de compoziție decorativă 
în manieră cubistă. Formele de 
bază, moduli reluați în diferite 
ipostaze, amplificați ca dimen
siune sînt pătratul, dreptunghiul, 
triunghiul și rombul. Valorația 
lor, cultivată în tradiția manie
rei citate, cu un plus de imper
sonalitate (tușele sînt aplicate 
parcă voit mecanic, sec) suge
rează volumul. Volumul, nu și 
consistența materială pe care o 
presupune pentru că detaliul ca 
yi imaginea globală evocă struc
tura cristalelor. Polimorfia (do- 
bîndită prin combinația forme
lor de bază), ritmica, jocul per
spectivei liniare conferă un anu
mit grad de dematerializare, im
plicit ceva din condiția conven
ției matematice. Efectul general 
este al unui agreabil. spectacol 
optic, dacă n-ar interveni la un 
moment dat monotonia, ca în 
cazul oricărei soluții plastice re
luate rigid, cu un soi de conștiin
ciozitate artizanală, un soi de vo
luptate a repetiției și a caligra
fierii meticuloase a schemelor. 
Lucrările lui Stoicoviciu ne a- 
mintesc, înt'ucîtva de caleidos- 
coapele copilăriei, plăcute, amu
zante, dar cum să spunem... 
caleidoscoape I Intențiile nu sînt 
deci nici prea ambițioase, nici 
prea generoase. Transpunerea lor 
vădește pe de altă parte o supra
licitare a procedeelor picturale 
(într-un fel clasic picturale), deși 
ne aflăm în fața unei viziuni 
precumpănitor, mai exact, struc
tural, grafice. Sîntem foarte de

parte de amplitudinea, complexa 
sugestivitate și poezie a unor 
artiști ca Balla, Kupka sau Vieira 
da Silea, ca să cităm cîțiva din 
cei care într-o manieră personală 
și în cadrul unor tendințe dife
rite au dezvăluit posibilitățile 
abstracției geometrice în pictură.

• Dodo Zaica expune o pictură 
cu calități grafice, sau dacă ne 
place mai mult așa, o grafică cu 
calități picturale în care sînt vi
zibile anumite afinități cu op și 
pop-artul (dinamică optică obți
nută prin intensități de ton fi 
acorduri specifice, o ținută de 
afiș publicitar ce mizează mai

Editura DACIA a lansat în 
literatura actuală multi au
tori tineri. Cităm numele lui 
Romulus Guga și Vasile Să- 
lăjan, prozatori de incontes
tabilă vocație. Ce vă propu
neți pentru lansarea altor ti
neri scriitori ?

— Continuarea seriei de cărți 
de proză (romane, nuvele, po
vestiri) în care au mai publicat 
Emil Bunea. Dan Rebreanu, Ma
ria Baciu, Nicolae Prelipceanu. 
Alături de lucrările unor scrii
tori consacrați, ne interesează, 
în mod deosebit, cărțile de pro
ză scrise de tineri despre viața 
noastră socială, de azi. Motivele 
sint ușor de precizat : acea 
prospețime și îndrăzneală pe ca
re, indeobște, o aduce condeiul 
nou și, apoi, lărgirea cimpului 
de prozatori de mare talent pe 
care îi are, la ora actuală, scri
sul românesc.

— Ce înseamnă succesul ? 
Personal nu știu și nu pot să-rai 
dau seama cum se poate răs
punde exact la o asemenea în
trebare. Totuși, cred că unica 
soluție pentru a te apropia de el 
— este să-ți faci datoria, acolo 
unde ești, cu toată seriozitatea, 
cu toată angajarea spirituală și 
morală de care dispui. Succesul, 
cred eu, este, înainte de toate,

lirice consumate trecut.
Pentru unii dintre cei tineri, 
absența unor lecturi mai com
plete și complexe duce la im
presia că totul este nou. Intre 
aceste două puncte, apar o se
rie de probleme de diverse nu
anțe. care-i vizează și pe cei 
vîrstnici și pe cei tineri: anco
rarea conservatoare intr-o opti
că lirică depășită, necunoașterea 
sporului adus de. moderni în 
sfera poeziei, lenea de gindire, 
îndrăzneala cu orice preț — care,

LITERATURA

— Care sînt cărțile pe care 
le considerați reprezentative, 
pentru editura DACIA in 
1973 ?

— Am fost Întotdeauna îm
potriva clasamentelor în litera
tură. Nimeni nu-și poate aroga 
acel drept de judecător, de care 
numai timpul dispune. Pot însă 
să amintesc citeva titluri, dar 
sub imperiul unor preferințe 
personale (deci discutabile) : 
Cei doi din dreptul Țebei de 
D. R. Popescu, traducerea inte
grală a Sonetelor lui Shakes
peare de Teodor Bocșa, Antolo
gia poeziei americane moderne 
în traducerea Margaretei Ste- 
rian, A.B.C.-ul investigației so
ciologice (vol. II) de Mlhu A- 
chim, Interpocula de Al. O. Teo- 
doreanu. La ferestrele Europei 
de Vasile Rebreanu și altele. Re
pet, este vorba de preferințe 
personale, nu de un clasament 
prezumțios șl didactic.

— Editura DACIA, 
prestigiu stabilit încă 
înființării ei, are in 
cartea de pedagogie și psi
hologie destinată educației ti
neretului ?

eu un 
in anul 
vedere

— Cârtea de pedagogie șl psi
hologie ne-a interesat și ne va 
interesa în continuare. Publica
rea ei se integrează programu
lui politicii culturale a partidu
lui. care cere editurilor — pe 
bună dreptate — să se ocupe 
atent de dezvoltarea multilate
rală a personalității omului de 
azi. In această direcție, am pu
blicat și vom publica atît cărți 
de specialitate, cît și altele, de 
dezbateri mai largi, care tra
tează probleme actuale din . do
meniul pedagogiei și psiholo-

Interviu cu AL. CĂPRARIU

lirice, dar transpunerea lor pe 
hirtie — in forme mai mult sau 
mai puțin ritmate — nu echiva
lează cu literatura. Or, pe noi 
literatura ne interesează. Res
tul — cum spunea nefericitul 
prinț al Danemarcei — este tă
cere. Consider că se publică — 
în reviste și edituri — prea 
multe producte care, imediat 
după apariție, devin tăcere. în
demnul lui Heliade, care era 
unul de începuturi, acela gene
ral de a scrie, se cere azi spri
jinit pe un profund sentiment 
de responsabilitate socială și 
estetică. Cred neabătut in pu
terea tinerilor de a reîmpros
păta literatura română. Dar este 
vorba de acei tineri care au ta
lent și-1 cultivă cu dirzenie res- 
pectînd valorile clasice și mo
derne, asimilează cu pătrundere 
și respect aceste valori, își a- 
propie nesofisticat, marile pro
bleme ale prezentului și fac din 
scris un ideal, nu meșteșugă- 
reală. Entuziasmul, evident, este 
bun și necesar, fără el nu se 
poate trăi, dar Eminescu. Goga, 
Arghezi, Ion Barbu, Eugen Je- 
beleanu, Zaharia Stancu. Mihai 
Beniuc — și multi alții ! — nu 
au creat numai cu entuziasmul. 
Se pare că. pentru mulți dintre 
noi. această problemă nu este 
încă limpede. Să reamintesc de 
Arghezi. care — editorial — a 
debutat la 47 de ani ? Nu are 
sens. Trăim, acum, în alt ritm. 
Dar tocmai din această pricină 
exigențele 
fie mai

generale trebuie 
mari.

să

directorul Editurii Dacia, Cluj

dato-
El nu constă în aplauze, 

ele pînă la urmă, se

certitudinea îndeplinirii 
riei.
pentru că 
sting.

credeți, există o psi- 
specifică a iubitori-

de fapt, e falsă — dorința de-a 
fi la modă și multe altele. Din
colo de toate acestea, prin ceea 
ce are ea mai bun, poezia merge 
înainte, se repliază mereu în 
consonanță cu spiritul contem
poran, cu concretul vieții sociale 
și individuale. Adevărata poe
zie, indiferentă față de spiri
tele care nu vor să o înțeleagă

— Ce 
hologie . 
lor de poezie ? De ce credeți 
că poezia contemporană e 
contestată de unii scriitori și 
chiar critici cu o bogată ex- zsau_să o accepte, merge înain- 
periență ? E pur șî simplu 
proastă sau e vorba de men
talități diferite privind re
ceptarea ei ?

— Nu cred că poezia contem
porană este contestată, in bloc, 
de generațiile mai vîrstnice. Nu 
cred nici că toți tinerii care 
spun că înțeleg poezia contem
porană — rămîn numai la faza 
spusului. Această întrebare poa
te constitui un suculent punct 
de plecare pentru un volum in
teresant asupra psihologiei iu
bitorului de-poezie. Acum însă 
mă rezum la citeva gînduri. Cei 
vîrstnici — care nu numai iu
besc, dar și cunosc pqezia ! —
refuză, din poezia contempora
nă, acele producte care sint doar 
simple reluări ale unor gesturi

te. Este bine să ne amintim acea 
mai veche vorbă de duh, care 
spunea : „Atunci cind o idee se 
ciocnește de cap și sună a gol 
— nu întotdeauna 
vină".

ideea este de

care 
bate

pe
ce

Care e primul «fat 
l-ați da debutantului 
Ia poarta unei edituri ?

— Depinde de editura la care 
se adresează. Depinde de poar
ta la care bate : cea din față 
ori cea din dos. Depinde de 
tinăr. In general, de la reorga
nizarea sistemului editorial. — 
nu cred că se pot cita cărți 
bune, dar nepublicate. Mai ușor 
se pot cita unele cărți slabe 
care au pătruns, împreună cu 
autorul, prin ușa din dos. Ori
cum, pentru că tot e vorba nu
mai 
bine 
turi 
nul.

de 
să 
cu

o sugestie. cred că este 
bați la poarta unei edi- 
condeiul și nu cu pum-

CONSPIRAȚIA,

TIPPERARY

fill

rin 1

După „Cu mlinile curate" șl 
„Ultimul cartuș", alte două fil
me au acum ca erou principal 
un activist trimis de partid in 
rindurile organelor de ordine 
publică în primii ani de după 
23 August 1944. Este vorba de 
filmele CONSPIRAȚIA și DE
PARTE DE TIPPERARY ala 
căror scenarii scrise tot de Titus 
Popovici și Petre Sâlcudeanu 
reconstituie evenimente din anii 
1946—1947, perioadă tn care par
tidele „istorice", țărăniștii și li
beralii, definitiv învinse în pri
mele alegeri democrate din 
România, sprijinite de rămăși
țele mișcării legionare, depun 
eforturi disperate de acaparare 
a puterii pierdute sau apelează 
la mascarada organizării unui 
așa-zis guvern în exil.

Față de primele două filme 
regizate de Sergiu Nicolaescu, 
CONSPIRAȚIA și DEPARTE 
DE TIPPERARY au tn regia lui 
Mapele Marcus un alt ton, 
demn de remarcat fiind accen
tul pus acum pe o prezentare 
expozitivă a declinului total al 
reacțiunii care părăsește scena 
istoriei in alianță cu agentura 
criminală reprezentată de miș
carea extremistă de dreapta. 
S-a renunțat astfel la spectacu-

loșul primelor două filme, mt- 
biectul oerind acum nuanțarea 
conflictului nu atît prin dina
mismul acțiunii, cît prin dezvă
luirea intimelor legături ce au 
făcut posibilă trecerea de la po
litica antidemocrată și antina
țională a partidelor burghezo- 
moșierești, la o fățișă activitate 
teroristă.

Subiectul filmului CONSPIRA
ȚIA se inspiră dintr-un caz 
real, Încercarea de aruncare în 
aer a sălii de ședințe în care 
erau reuniți deputății Marii A- 
dunări Naționale în toamna 
anului 1946, încercare reprezen- 
tind — in planurile complotiști
lor — semnalul unei lovituri de 
stat și al unei represiuni singe- 
roase împotriva comuniștilor.

Este elocventă în acest sens 
replica unui terorist legionar 
care nu-și dorea altceva in 
cazul reușitei — decît „cinstea" 
de a deveni comandantul unui 
pluton de execuție.

Și în DEPARTE DE TIPPE
RARY subiectul este inspirat de 
un caz autentic, mașinațiuni- 
le partidului național-țărănesc 
condus de Maniu, pentru orga
nizarea unul guvern peste hota
re. într-o excelentă secvență 
cinematografică asistăm la „in
struirea" celui care trebuia să 
devină șeful viitorului guvern. 
Asistăm la același teribil joc de 
culise, de cea mai pură tradi
ție manistă, care ascunde sub o 
frazeologie patriotardă, neputin
ța adjectivată a unor politicieni 
care nu reprezentau decît inte
rese meschine.

Personajul Mihai Roman — 
cunoscut din celelalte filme — 
aflat acum în cadrul siguranței 
statului are o partitură schim
bată, activitatea sa cunoscînd o 
altă manieră de acțiune. Nu se 
mai află în conflict cu bandele 
de hoți, ci cu un dușman 
viclean, mult mai periculos, și 
care se bucură de o situație po
litică legală — rămășițele legio
nare au trecut in rindurile par
tidului național-țărănesc — fapt 
ce permitea încă in acei ani 
să-și ascundă adevăratele inten
ții criminale. în lupta împotriva 
lor a fost nevoie de o altfel de 
confruntare și filmele CONSPI
RAȚIA și DEPARTE DE TI
PPERARY, în special primul, ne 
prezintă foarte minuțios com
plexitatea situației. Una era, 
spre exemplu, o provocare poli
tică ca aceea în care au fost a- 
trași o mină de liceeni naivi și 
puși să strige lozinci demago-

legio- 
sau dejucarea 
ale reacțiunii

— De ce n-ați publicat o 
carte la DACIA deși sinteți 
directorul editurii 7 !

părere, cum 
există o „in-

— Sînteți de 
ați mai spus, că 

tineri condeeri. 
și un 

; feno-

flație' 
Dar 
semn 
men,

Am

de
este oare, 

plus, în acest 
înnoirii ?

să-mi 
refe- 
?i — 

rămîn
inflație 

vehe-

mai avut ocazia 
exprim punctul de vedere 
ritor la această problemă, 
fără a fi conservator — 
la el. Adică : această 
există. Dar ea trebuie

— Răspunsul este inclus în 
întrebare. Am așteptat să trea
că acești primi 3—4 ani de cînd 
mă aflu la 
considerînd 
îndreptățiți 
la DACIA.

conducerea editurii, 
că 
ca

erau alții, mai 
mine, să publice

ment și concret combătută. Ti
nerețea este plină de avînturi

din paginile ei o atmosferă 
de efervescență spirituală, de 
necontenită căutare și trudă 
artistică, o insatisfacție in 
fața produsului efemer. 
Manuscriptum ne permite să 
trecem dincolo de cortină și 
dincolo de decor — in cu
lise. Scrisori, articole nepu
blicate, conferințe rămase din 
diverse motive în mape, ro
mane neterminate, drame ne
jucate, manuscrise pierdute și 
regăsite, confesiuni inregis-

concesii făcute documentului 
oarecare. Nu sînt folo/te de- 
eît acele manuscrise care o- 
feră o substanță ideatică in
contestabilă fără a Ie neglija 
nici pe celelalte. Orice docu
ment este prețios, dar revista 
arată că știe să le detașeze 
pe cele importante de cele 
secundare. O atenție deose
bită se acordă scriitorilor ro
mâni din perioada interbe
lică, a căror însemnătate pen
tru istoria literaturii române

G. BARBU

Diana Crîstev, Nicolae Flo- 
rescu, Corin Groșu, Romulus 
Vulpescu, redactori, Colea 
Pirotici, secretar). O remarcă 
în plus pentru două rubrici : 
Cronica edițiilor, 
de Mircea “ 
tonda 13 
evocările 
zeul de 
române, 
și-a găsit 
merit in persoana lui Mircea 
Zaciu și comentariile lui do-

susținută
Zaciu și Ro- 

care colecționează 
patronate de Mu- 
istoria literaturii 
Cronica edițiilor 
un susținător ni

ales pe expresivitatea unui semn 
grafic, în general a unui slogan 
vizual etc). Aceste afinități nu 
sînt însă elocvente decît în sur
prinderea unui anumit gust, a 
unei dorințe, desigur potolită, 
echilibrată (poate calculată) de 
modernitate. Lucrările în ansam
blu depășesc, în primul rînd, con
ceptual mișcările amintite. Cen
trul de interes al picturii sa
le și al fiecărei imagini 
totodată este captat de fi
gura umană. Cu intenții pozitive, 
firește. Cum o face însă ? Prin 
etalarea siluetei craniene ori 
numai a profilului, care se des
prind tranșant de pe ecranul 
neutru (în sensul dramaturgiei 
compoziționale) al fondurilor, 
încărcătura semantică este con
centrată exclusiv în poanta gra-

Puține reviste te conving 
cu atita risipă de dovezi că 
literatura română a fost și 
este o puternică realitate cum 
o face revista Manuscriptum. 
îndrăznim chiar să afirmăm 
că această revistă, dedicată 
in principiu celor morti, este 
o revistă literară din multe 
puncte de vedere mai vie de- 
cît revistele săptămînale de 
literatură. Desigur Manus
criptum are de partea ei se
lecția vremii. Colaboratorii ei 
sint verificați de mult de ci
titor și de istorie. Revista nu 
găzduiește decît nume de un 
interes neîndoielnic și citito
rul n-are a se mai uita sus
picios la o revistă care pu
blică pe Sadoveanu, Barbu, 
Blaga, Rebreanu, Camil Pe
trescu, Cezar Petrescu, Per- 
pessicius. Gib Mihăiescu și 
atiția alții cu texte incă ne
cunoscute. Este în paginile 
Manuscriptumului o bogăție 
de informații și o atenție 
pentru scriitorul român care 
merită laude. Dacă undeva 
se exprimă un adevărat cult 
pentru scriitor și munca lui 
în spiritul respectului de a- 
devăr acesta e revista de 
care vorbim. Se desprinde

fică. Două profiluri cu buzele li
pite se intitulează „Sărutul", un 
profil cu gura căscată, „Strigă
tor, patru profiluri plasate în 
colțul pinzei, „Masă in familie", 
un profil avîntat, adică cu gîtul 
întina, „Zborul" ș.a.m.d. Jocul 
poate continua la nesfîrșit, dacă 
nu ne plictisim, se înțelege, după 
legi care solicită minim fantezia 
yi puterea 
Autorul 
țializeze 
lîiul la 
rindu-ne
schema, nu ?) a sărutului, a 
rului, a strigătului, a zădărniciei, 
a maternității etc., etc. Descripti
vismului naturalist îi este substi
tuit descriptivismul stilizat. Am 
spune că e vorba chiar de o sub
stituire 
sa fără 
în altă 
ceea ce 
turalism, 
uneori
multe ori numai pitoresc. Ceea 
ce regretăm de fapt dincolo de 
rigorile oricărei estetici sau teh
nici este de fapt lipsa de sub
stanță. (Galeriile de artă „Si
nteza", Bd, Magheru nr. 20).

noastră de asociere, 
vrea, bănuim, să esen- 
o stare, dar o face 
tehnica diagramei, 

astfel diagrama

ape- 
ofe- 
(sau 
zbo-

regresivă, căci viziunea 
dezvoltări compensatorii 
direcție e lipsită fi de 

mai gustăm încă în na- 
amănuntul de viață 

revelator, de cele mai

C.R. CONSTANTINESCU

trate pe bandă de magneto
fon iotul este cercetat atent 
și pus în circulație prin pa
ginile revistei. Se 
de aici cum și-a 
breanu romanul 
care erau, după 
păstrate, părerile 
leanu despre Lovinescu, 
credeau confrații lui Camil 
Petrescu despre tensionata și 
tăioasa lui existentă, cum era 
Tudor Vianu, ce gindea Ion 
Barbu în scrisorile de tine
rețe. Enumerarea de teme ar 
fi mult mai lungă dacă nu 
ne-am gindi că ea ar putea 
să cotropească un spațiu 
mult mai mare decît ne în
găduie o simplă notă de con
semnare. Scriitori de toate 
vîrstele literare, din toate ge
nerațiile sînt găzduiți cu în
țelegere de realizatorii acestei 
prodigioase reviste. Să nu 
tragem cumva concluzia unei

poate alia 
scris Rc- 
Răscoala, 
epistolele 
Iui Ibrăi- 

ce

p aradoxale reacții a sțîr- 
nit această piesă de de
but a actorului Alexan- 
D. Lungu 1 Judecind 
opiniile exprimate pină 

i în cronicile care au
Tea- 

. la 
dintre 

„di- 
?i

dru 
după 
acum 
consemnat spectacolul 
trului Mic, ea s-ar situa 
granița imposibilă 
„compunerea modestă", 
vertismentul agreabil" 
„inepția perfectă".

O atare labilitate a criterii
lor de apreciere — labilitate 
determinată, între altele, și de 
cunoscuta „obsesie a capodo
perei" ce pare a-i chinui pe 
unii — ar putea acredita 
ideea falsă că ne aflăm în 
fața unui text complex, ob
scur, dificil de apreciat cu 
uneltele critice obișnuite. De 
fapt, lucrurile sînt mult mai 
simple. Piesa lui Alexandru 
D. Lungu este, în realitate, o 
foarte obișnuită comedie sa
tirică. O comedie destul de 
comună ca să ne cenzureze 
entuziasmul excesiv, dar cu 
suficiente calități pentru a nu 
justifica excesul contestatar.

„A opta minune" este, de 
fapt, o variație pe binecunos
cuta temă (ilustrată atît de 
strălucit de Baranga) a „mie
lului" cuminte care — în con
tact cu necinstea și rapacitatea 
unor semeni - 
sfîrșind prin a 
și a reîntrona 
tătii și justiției.

Un astfel de

„curați" 
criteriile

personaj, nu-

VISTA VIE
este indiscutabilă. Zestrea de 
manuscrise este și ea mai 
mare in acest din urmă caz 
și nici pe departe exploatată 
pînă la epuizare. Pentru cei 
ce nu se pot mulțumi cu da
tele pe care le oferă despre 
un scriitor opera lui sau ma
nualul ori dicționarul, re
vista cu o prețioasă încărcă
tură de date le poate satis
face curiozitatea. Ea are și 
avantajul unei 
grafice de excepție, 
elegante înfățișări și 
ții, ceea ce o face să 
plus de atracție. Dar 
ni se pare deosebit, 
spus-o, este că deși o re
vistă de manuscrise Manu
scriptum nu este o revistă 
moartă, lipsită de interes și 
de contact cu literatura de 
astăzi. Meritul este, desigur, 
al redacției (Al. Oprea, di
rector, Constandina Brezu,

prezentări 
a unei 
pagina- 
aibă un 
ceea ce 
am mai

vedesc că dificila sarcină a 
comentatorului de ediții este 
aici, de altfel singurul loc 
in care se face, in miini 
bune. Dar numărul edițiilor 
din scriitorii 
mare și ridică o 
probleme care 
trata printr-un 
mentariu. Ritmul 
ditării clasicilor, 
dacă despre o concepție este 
vorba, reeditării lor trebuie 
pusă in discuție. Poate că a- 
ceastă rubrică ar avea ne
voie de o echipă de comen
tatori ai faptului editorial de 
care vorbim. A doua rubrică
Rotonda 13 arată că Manu
scriptum nu se mulțumește 
să colecționeze manuscrise 
și să le publice ci să și pro
voace documente literare. 
Sînt scriitori în viață care,

este 
de 

pot 
co-

români 
sumă 

nu se 
singur 
chiar al e- 

conceptia,

minați de diverse proiecte 
nu mai au timpul necesar 
să-și depene amintirile. So
licitați de revistă ei aduc un 
document care altfel poate 
n-ar fi existat niciodată. Ac
țiunea ar trebui să fie însă 
ceva 
mai 
gini 
Case 
tori, 
interioare periclitate de in
tervenția modernizării. Foto
grafia le poate imortaliza 
procurînd și pe această cale 
documente de mare valoare. 
Sînt apoi colțuri de țară în 
care chiar cercetătorul ajun
ge greu. Imaginea mormin- 
tului lui Blaga, spre exem
plu, ar fi și ea în decorul 
ei, încă cel vechi, o sursă 
de asemenea documente. G. 
Călinescu întreprindea călă
torii de studii cu un ase
menea scop documentar. în 
această direcție excelenta, 
pină acum, revistă Manu
scriptum, ar mai avea multe 
de făcut.

mai cuprinzătoare și 
sistematică. Sînt ima- 
care se duc, de pildă, 
în care au locuit scrii- 
care pot fi dărimate,

7

I

s

M. COSTEA

mit în cazul nostru nea Toa
der, podar pe un bac — con
stituie nucleul viu, în func
ție de care se înnoadă și se 
desnoadă firele conflictului 
din piesa lui Alexandru D. 
Lungu. Aparenta docilitate a 
personajului, ca și lipsa (tot

biect nu excelează prin ine
dit. Dar ceea ce salvează pie
sa de banalitate este, dincolo 
de verosimilitatea problemati
cii, simțul viu al actualității, 
ca și vocația certă pentru sa
tiră a autorului, chiar dacă a-

TEATRU „A opta

minune" * Alexandru D. Lungo
la Teatrul Mic

de interes 
altora vor

aparentă, firește) 
pentru treburile 
crea teren propice de acțiune 
unui „director al apelor", de 
fapt un escroc notoriu, din fa
milia tipologică a lui Ostap 
Bender, care, împreună cu a- 
jutoarele lui, se va lansa în
tr-o afacere în stil mare me
nită să stoarcă de pe urma 
podarului imense cî.știguri ili
cite. Numai că nea Toader. 
omul taciturn și hîtru, obser
vă cum stau lucrurile și, a- 
juns la disperare; intră în
tr-o bună zi în acțiune, dă to
tul în vileag și reîntronează 
ordinea tulburată pînă atunci.

Sigur că un asemenea su-

numite efecte comise lasă încă 
impresia de „deja vu“.

Apreciind exact atît calită
țile. cît și minusurile partitu
rii dramatice căreia urma să-i 
dea expresie scenică, regizorul 
D. D. Neleanu a realizat un 
spectacol agreabil, bine rit
mat, care se urmărește cu 
plăcere. A fost însă vizibilă 
înclinația de a conferi unor 
scene sensuri pe care textul 
nu le justifica. O atare supra
licitare, ca și utilizarea unor 
procedee aparținînd unor sti
luri și modalități de expresie 
deosebite (sînt momente de 
teatru strict realist alături de 
altele, proiectate într-un ori-

zont simbolic) prejudiciază în- 
trucîtva unitatea stilistică a 
spectacolului. Această caren
ță este, desigur, remediabilă, 
mai ales dacă ținem seama 
că veritabila premieră va avea 
loc abia în toamnă, odată cu 
debutul noii stagiuni.

Dintre interpreți se cuvine 
să-1 remarcăm, în primul rînd, 
pe acest mare actor care este 
Ion Marinescu, excelent în
tr-o ipostază oarecum neaș
teptată. Am apreciat încă o 
dată seriozitatea lui profesio
nală exemplară, credința cu 
care și-a susținut rolul, jocul 
inteligent, precis, nuanțat. Am 
aplaudat, de asemenea, dis
creția, lipsa de ostentație și 
de „cîrlige" din jocul lui 
Florin Vasiliu și mobilitatea 
(nu numai fizică), a Monicăi 
Ghiuță. prezență agreabilă 
într-o distribuție bine alcătui
tă. Jean Lorin, bun în mo
mentele comice, ni s-a părut 
totuși pe alocuri crispat, în 
vreme ce Constantin Codres- 
cu ne-a deziluzionat, amin- 
tindu-ne îngrijorător compo
ziția dintr-un spectacol mai 
vechi — „Testamentul câne
lui"' de Suassuna — redusă 
aici, prin repetarea inadecvată 
a unor procedee, la condiția 
de autopastișa gratuită.

Ne-a plăcut decorul frumos, 
funcțional, semnat de Ștcfart 
Hablinski.

gice, și alta era depistarea 
neutralizarea grupurilor 
nare înarmate. i 
planurilor politice 
maniste.

De la scenariile 
Titus Popovici și 
deanu la filmele __ .____
Manole Marcus, ideea luptei po
litice apare bine reliefată artistic, 
în datele scenariilor fiind atent 
incluse realitățile epocii, „culoa
rea" anilor 1946—1947 fiindu-ne 
redată cu o acuratetă cinemato
grafică demnă de. remarcat. 
După ..Puterea și adevărul". 
Manole Marcus revine pe ecrane 
cu două filme într-un moment 
al deplinei sale maturități pro
fesionale, stăpînind foarte bine 
un stil care-i permite o dezba
tere directă 
tice.

De obicei, 
grafic cum 
patru filme ____
unul singur", se află în curs” de 
turnare), au același personaj 
principal interpretat de același 
actor, este realizat de un singur 
regizor, dar credem că nu s-a 
greșit deloc atunci cînd după 
primele două filme regizate de 
Sergiu Nicolaescu. al treilea și 
al patrulea au fost încredințate 
lut Manole Marcus. S-a avut în 
vedere. în acest caz. atît tempe
ramentul. cit și posibilitățile 
celor doi cineaști, ceea ce a și 
dus la două maniere deopotrivă 
adecvate subiectelor oferite de 
scenariu. Credem că este o ex
periență încununată de succes 
chiar dacă se observă că regi
zorii s-ar fi putut completa : 
filmelor lui Sergiu Nicolaescu 
nu le-ar fi stricat pe alocuri o 
mai temnerată desfășurare a ac
țiunii. dUDă cum filmelor lui 
Manole Marcus le-ar fi priit în 
bună parte un anume-nerv în 
conflictul prezentat doar expozi
tiv.

în afară de Ilarion Ciobanu 
— în rolul Mihai Roman — a 
cărui interpretare este de o va
loare constantă. in CONSPIRA
ȚIA și DEPARTE DE TIPPE
RARY semnalăm performanta 
actoricească a lui Fory Etterle. 
aflat la primul său mare rol 
cinematografic ca și detașarea, 
din numeroasa distribuție, a lui 
Victor Rebengiuc și a Măriei 
Rotaru.

semnate de 
Petre Sălcu- 
regizate de

a problemelor poli-

un serial cinemato- 
este acesta. în care 

(al cincilea „De

DORU MOȚOC TUDOR STANESCU
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PETRAȘ IACOB și ION 
MIERLESCU, Brăila :

„...Sîntem doi tineri, 
ambii în vîrstă de 21 de 
ani, prieteni de nuli multă 
vreme. Sîntem firi deose
bite și se pare că tocmai 
aceasta ne atrage, deoarece 
ne completăm unul pe al
tul (...). Vrem să vă punem 
o întrebare la care 
condus o întîmplare din 
prietenia noastră, 
dintre noi, într-o anumită 
situație, s-a purtat ca un 
măgar față de celălalt.

ne-a

Vnul

N-are importanță situația. 
Important este că cel vi
novat și-a dat singur epi
tetul, aceasta fiind — zice 
el — o formă de recunoaș
tere a greșelii. Autocritica 
i-a fost însă de scurtă du
rată și repetîndu-se situa
ția, s-a repetat și măgă
ria... Ne-am împăcat și de 
data asta, iar scrisoarea de 
față v-o scriem împreună 
ca să vă întrebăm : un 
prieten poate să ierte la 
infinit ? De cite ori poți 
ierta în numele priete
niei ?“

cadă nedefinită, n-a putut fi încadrată, urmînd să ne 
îngrijim ca la ieșirea din sanatoriu să se încadreze fie 
la unitatea ce are actualmente un post vacant, fie chiar 
în cadrul instituției noastre, avînd în vedere că urmea
ză a se pensiona un salariat în luna februarie anul vii
tor, dată pînă cînd Andrei Ileana probabil că va părăsi 
sanatoriul. în orice caz, dorim să vă asigurăm că a fost 
în vederile noastre să n-o lăsăm fără ajutor pe tovarășa 
Andrei Ileana și că vom avea grijă atunci cînd va ieși 
din sanatoriu s-o sprijinim să-și cîștige existența".

Așa cum se vede, dragă Ileana, nu numai redacția 
noastră crede că este nevoie de tine. în ce mă privește, 
îți doresc multă sănătate, ceva mai multă încredere în 
tine și în cei ce te înconjoară — și succes în activita
tea care, precum a primit asigurări redacția ziarului, te 
așteaptă la reîntoarcerea acasă.

Nimănui, cred, nu i-a trecut încă prin minte să nor
meze greșelile pe care le poate făptui cineva față de un 
prieten, stabilind un prag peste care orice culpă să 
conducă la ruperea relațiilor. Este motivul pentru care 
habar n-am de cite ori poți ierta în numele prieteniei, 
dar dintr-o oarecare experiență știu că se poate ierta 
mult și bine, pînă cînd din prietenie nu mai rămîne 
decît un burete de șters greșeli. Dar cînd ajunge în 
halul ăsta, tare-ți mai vine să plîngi de soarta bietei 
prietenii și tare te mai 
altfel...

apucă un dor s-o numești

Că-CAROL CADAR, 
lărași. Ialomița:

„Vă scriu în privința 
unei prietene care îmi tot 
insultă echipa mea prefe
rată, „Poli" din Iași, ora
șul de unde sînt de ori-

gine. Am încercat de mai 
multe ori s-o liniștesc, dar 
ea îi dă înainte cu insulte
le. De aceea vă rog spu- 
neți-i du. niște cuvinte 
care s-o usture, poate s-o 
liniști olteanca".

de o meserie — la 5,30 
dimineața, mă întorc aca
să la orele 15,30, după 
care îmi găsesc cite ceva 
ca să nu stau pînă seara. 
Dacă vă interesează, vă 
spun că dau meditații unei 
fetițe, joc handbal, con
struiesc din două biciclete 
vechi un tandem... nou, re
par (gratis!) fiare de căl
cat, veioze și chiar aparate 
de radio, dacă treaba nu 
presupune o calificare 
deosebită. Nu-mi prea 
place să citesc, însă două- 
trei pagini tot parcurg pe 
zi. Așa că, ăsta fiind pro
gramul meu, n-am timp

Am astă seară o întilnire 
zați. O să iau scrisoarea ta 
fac un bine...

ustura mai tare decît adu-

să mă plictisesc și nu vă 
scriu — ca alții — fiindcă 
mi s-a urît de inactivita
te (...) De fapt, vreau să 
vă spun ceva foarte im
portant. Vreau să vă spun 
că am descoperit ce pot 
și ce nu pot să fac în via
ță și sînt grozav de mîn- 
dru de mine pentru aceas
tă descoperire, aproape 
că-mi vine să mă compar 
cu Columb I (...) Bine, o 
să spuneți, dar de ce mă 
bați pe mine la cap cu 
prostiile tale ? Știți de 
ce ? Fiindcă sînt sigur că 
ceea ce vă spun nu-s 
prostii (...)“

cu niște prieteni cam bla- 
ca să le-o arăt. Sper să le

DE LA ANA LA CAIAFA, 
C. M. MORENI

„Tovarășe O.P.-L, 
am 22 de ani, mă numesc 
Andrei Ileana și sînt din 
orașul Bîrlad. In iunie 
1972 am absolvit un li
ceu economic (special) în 
Constanța. Dar să-mi în
cep povestea de mai de
vreme... Cînd aveam 4 
ani, am avut un accident 
în urma căruia am rămas 
cu o pronunțată infirmita
te fizică și — ceea ce 
știu numai eu — și cu una 
sufletească. Abia la 13 ani 
am putut merge. Școala 
am făcut-o pe unde am 
putut, însă am terminat la 
timp cele 8 clase. Sîntem 
șase copii în familie, pă
rinții mei au de întreținut 
o casă grea, așa că am re
nunțat la visul de a învăța 
mai departe, încercînd să 
lucrez undeva. N-am izbu
tit timp de doi ani, doi 
ani în care părinții mei 
mă certau că nu fac nimic 
și stau pe capul lor, doi 
ani de chinuri pentru o 
vină care nu era a mea. 
Disperată, voiam să plec 
oriunde văd cu ochii, nu
mai să nu mai fiu pentru 
nimeni o povară. M-am 
bucurat de sprijinul moral 
al unei tovarășe profesoa
re, care m-a sfătuit să 
trec peste toate greutățile 
și să continui să învăț. 
Am ascultat-o și iată-mă 
bacalaureată. Iată-mă apoi 
chiar repartizată într-un 
loc de muncă. Bucuroasă 
cum nu mai fusesem ni
ciodată, m-am dus să mă 
angajez. Aflu însă că 
tul nu exista, fusese 
municat școlii din 
seală... Luni si luni 
drumuri —• Bîrlad,
lui. Iași. București — des
curajată, obosită... La 1 
septembrie 1972 sînt che
mată la Banca Națională

— Bîrlad. Nu știam pen
tru ce și am pășit cu mari

Nimic, sînt sigur, n-o va 
cîndu-i la cunoștință niște lucruri pe care ea nu le știe, 
tu nu le bănuiești și jucătorii de la „Poli" nici măcar 
nu le visează : O anchetă internațională, declanșată de 
F.I.F.A., la care au răspuns 101. ziariști sportivi de pe 
mapamond, a decernat titlu de cea mai bună echipă 
din toate timpurile formației ieșene, propunînd toto-

„Dragă redacție, 
citind în fiecare sîmbătă 
rubrica „De la om la om", 
m-am hotărît să vă scriu 
și eu. Mă numesc Senia 
Popescu și am 21 de ani. 
Lucrez la oficiul P.T.T.R. 
din Stolnici, Argeș, ca

ră de noua mea viață ală
turi de tînărul pe 
mi-l alesesem 
Aveam doar 16 
plină de

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

pos- 
co- 

gre- 
de 

Vas-

emoții în biroul tovarășu
lui director. Acesta îmi 
propune să mă angajeze 
și mă întreabă dacă sînt 
de acord. Doamne, cum 
să nu fiu ? Eram în cul
mea fericirii. Am intrat 
aici în serviciu și, datori
tă unor oameni minunați, 
am reușit să deprind tot 
ce trebuia să fac, astfel 
că într-o lună nul 
descurcam singură. Eram 
bucuroasă că serviciul e 
aproape de casă, că n-am 
mult de mers, eram mul
țumită că pot să-i ajut pe 
ai mei material. Dar fe
ricirea mea n-a durat prea 
mult. Aplicîndu-se decre
tul nr. 131/1973, am ră
mas iarăși fără serviciu. 
Toți salariații băncii îmi 
spun că mi s-a făcut 
nedreptate, că reprezint 
caz mai complicat, că 
fi trebuit să fiu privită 
mai multă omenie... 
iată-mă din nou p 
disperării. Cui să mă 
adresez ? Cui să mai 
un sprijin ? Credeți 
mai are cineva nevoie 
mine ?“.

li 
un 
ar 
cu

prada
i mai 

cer 
că 
de

dată organizarea unui med „Poli" — „Restul lumii". 
Cu acest prilej, celebrul jucător brazilian Pel6 a decla
rat că renunță la gîndul de a se retrage din sport, dacă 
i se oferă posibilitatea de a alcătui în dealul Copoului 
o tripletă de aur împreună cu Dănilă și Marica. în 
așteptarea răspunsului lui Ilie Oană, Pele s-a retras în 
junglă, compunînd sambe pe care i le dedică lui Ro- 
milă II.

„Stimate redactor, 
mă numesc Costel B., am 
24 de ani și locuiesc în 
orașul Bălan, Harghita. 
Iubesc o fată cu care do
resc să mă căsătoresc. Eu 
sînt electrician și în pre
zent urmez o școală teh
nică din domeniul elec
tronicii, ea este muncitoa
re textilistă și termină li
ceul la seral. Amîndoi 
ne-am hotărît să înteme
iem un cămin, dar 
hotărîrea noastră se loveș
te de atitudinea tatălui ei 
care, deși mă simpatizea
ză, nu este de acord cu

O fac cu cea mai mare 
meu ateu !

căsătoria noastră. Moti
vul ? Eu sînt ortodox iar 
prietena mea catolică. 
Pentru mine și pentru ea, 
asta nu are nici o impor
tanță, nu noi ne-am ales 
religiile, credem în dra
gostea noastră și această 
dragoste ne e comună. Vă 
rog să-mi publicați scri
soarea pentru că vreau ca 
tatăl prietenei mele să 
vadă că noi vrem să ne 
apărăm dragostea, că sîn
tem două suflete care se 
iubesc cu adevărat —• și 
nu un suflet ortodox și 
altul catolic..."

și din tot sufletulplăcere

eDa, noi credem că e nevoie de tine, așa cum 
nevoie de orice om care dorește să muncească. Este mo
tivul pentru care redacția s-a adresat Sucursalei jude
țene Vaslui a Băncii Naționale și iată ce răspuns am 
primit, sub semnătura directorului Gh. Postolache :

„La scrisoarea dv. prin care ne aduceți la cunoștință 
plîngerea salariatei noastre de la Filiala Bîrlad, Andrei 
Ileana, în legătură cu punerea ei în cadru disponibil ca 
urmare a aplicării decretului nr. 131/1973, vă comuni
căm că cele relatate sînt reale. Conducerea filialei s-a 
orientat în aplicarea decretului să selecționeze cadrele 
cu pregătire de specialitate și cu vechime mare îh mun
că, care dînd un randament mai ridicat să poată face 
față unui volum de sarcini în creștere, cu personal mai 
puțin. Tovarășa Andrei Ileana, neavînd nici un an ve
chime la această dată, a fost inclusă pe lista cadrelor 
disponibile. Deși ne-am preocupat, n-am reușit să-i gă
sim plasament imediat, astfel că în conformitate cu de
cretul 162/1973, pînă la 15 august a.c. a primit salariul 
în întregime. în cursul lunii august a.c. am reușit să 
găsim pentru ea un loc de muncă, de contabil, dar ea 
fiind internată într-un sanatoriu, la Agigea, pe o peri- 

i 

„Stimate O.P.-I.,
(...) sînt o fată din Vaslui, 
nu prea înaltă, ochi că
prui, păr castaniu, simpa
tică și frumoasă — după 
cum îmi spun alții — și 
mă numesc V. Îmi place 
foarte mult de inte<-

Mihai Constanti- 
Cînd îl văd sau 

cîntînd nu știu ce 
întreb 

avea 
vre- 
însă

prețul 
nescu. 
îl aud 
să mai fac. 
mereu : 
ocazia 
odată ? Întotdeauna 
îmi răspund că nu..."

după două 
cunoștința 

căsătorit cu 
părinților,

Mă 
oare voi 

să-l cunosc

bine semănăm ! Și eu,Vai, tu, dacă ai ști cît de 
și tine, cînd îl văd sau îl aud pe numitul interpret 
știu ce să mai fac. Rămîn zile întregi într-o stare 
prostație, cu televizorul sau aparatul de radio în brațe 
(după cum e cazul). Și eu, ca și tine, mă întreb mereu 
dacă voi avea ocazia să-l cunosc vreodată — și eu, ca 
și tine, îmi răspund că nu. Trăim amîndoi — fiecare în 
altă localitate și avînd amîndoi cu totul altă culoare de 
ochi — o cumplită tragedie, dar nu trebuie să ne pier
dem speranța. Dacă există uri Dumnezeu, va fi sărbă
toare și pe ulița noastră. Iar

GR. SUCIU, 19 ani, 
Ploiești:

„Nu știu ce mi-a venit 
să vă scriu. In orice caz, 
n-o fac din plictiseală.

dacă nu — nu.

ca 
nu 
de

N-am timp să mă plicti- 
Plec la muncă — 

sînt absolvent de liceu, 
dar nu mă simt dezonorat 

că fac o muncă necalifi
cată pînă cînd voi deprin-

sesc.

care 
ca soț. 

ani, eram 
plină de speranțe, dar 
fără nici o experiență de 
viață. Certîndu-ne, ne-am 
despărțit aproape imediat 
după nuntă — asta se în- 
tîmpla în 1968 — iar de 
atunci ne-am mai împă
cat și ne-am despărțit de 
multe ori, gîndul împăcă
rii plecînd întotdeauna de 
la mine. Nu puteam trăi 
fără soțul meu, fugeam 
de acasă în capot și în 
papuci, mă duceam la el, 
la Găiești, și-l rugam 
plîngînd să ne împăcăm. 
Am avut și o fetiță care 
însă a murit după naș
tere, adăugind și ea o du
rere în plus la durerea 
mea. Duceam o viață în 
care nu mi se mai uscau 
ochii de lacrimi, părinții 
mă rugau să vin acasă, 
dar eu iubeam, iubeam 
mult, nu voiam să ascult 
pe nimeni. Purtarea rea a 
soțului meu se datora fap
tului că el se îndrăgostise 
de altă femeie, prezența 
mea îl plictisea și-l ener
va, devenea față de mine 
și mai neîndurător. M-am 
hotărît totuși prin 1971 
să mă întorc la părinți, 
apoi am plecat la Pitești 
unde mi-arn luat servici, 
tot timpul nutrind spe
ranța că-l voi putea uita 
pe cel care m-a trădat. 
N-am izbutit. Cînd am 
aflat că omul pe care îl 
iubeam s-a recăsătorit, 
m-am îmbolnăvit grav, 
am stat șase luni în con
cediu 
revenit la 
încadrat 
P.T.T.R.
cunoscut 
unii m-au 
rie, dar i-am refuzat 
toți. Nu-l pot uita, 
aș face, pe cel care mi-a 
fost soț. Ce să fac? Cum 
să uit ? Știu că nu-mi pu
teți da o rețetă și totuși 
mă adresez dv. Toată 
viața o să trăiesc acest 
calvar ?“

VIA I.
Deși se încăpățîna cu dis

perare să se ascundă în cot
loanele cele mai puțin um
blate, deși căuta afundîndu-se 
în pămînt să devină invizibil, 
fierul, Old-fierul rămas de 
la constructorii plecați în 
mare goană spre cele patru 
zări, fu în cele din urmă gă
sit. Găsit, strîns, adunat cio
lan cu ciolan, pardon bucată 
cu bucată, făcut grămadă, 
încărcat, în sfîrșit plecat. 
Punct. De aici începe ODI
SEEA.

Zice prima voce : A fost 
ceva fantastic. Dis-de-dimi- 
neață noi cei patru care 
fusesem desemnați de către 
colegii noștri de uzină să-l 
ducem cu corabia — tractor 
cu remorcă — la 
eram pe covertă.

Vocea a doua zice :
fi dus, e drept, să predăm 
Old-fierul aici, la Tîrgoviște, 
ai fi fost mai aproape, ar fi 
fost mai la îndemînă. Numai 
că încercasem și altă dată 
și fusesem net refuzați- Nu 
știm de ce, dar se pare că 
noi, uteciștii, de la Uzina de 
strunguri nu prea sîntem 
simpatizați în acel loc, se 
poate să fie vorba de culoa
rea ochilor sau de numărul 
de la pantofi, un motiv tre
buie să existe, nu aveam însă 
timp de cercetări, oțelăriile 
știam că așteaptă, este de pre
ferat deci un drum mai 
lung, dar cu folos, ziceam.

Spune vocea a treia: Un 
drum mai lung, pînă la Mo

reni, chiar dacă mai scump, 
nava noastră consumînd ben
zină, avînd nevoie de șofer, 
intrînd în calcul și uzajul 
anvelopelor. Ne-am zis însă 
că face, transportam doar nu 
un kilogram sau două, ci 
patru mii de kilograme, patru 
tone de metal, așa că am por- 
nit-o.

Vocea a patra spune : Am 
pornit-o cu stîngul, ne-a

FOILETON

I.C.M.

Ne-am

)

tăiat calea o pisică neagră, 
o femeie cu două găleți goa
le ne-a trecut pe dinainte, 
am zărit și un șoșoi.

Toate cele patru voci 
unison: Ghinionul, asta 
ghinionul, el e vinovatul, el 
poartă păcatul, icemiștii din 
Moreni sînt băieți de treabă. 
Am vrea să vi-1 luăm în păs
trare pe Old-fierul, dar nu 
putem, zău că nu putem, 
ne-am făcut planul, ne iese 
salariul...

— Și noi ce facem ?
— Voi ? De unde să știm 

noi ce faceți voi. Vă privește 
direct și personal.

Zice vocea întîia tristă : Cu 
inimă grea ne-am urcat din 
nou pe covertă, am făcut cu 
batistele ude de lacrimi semn 
de rămas bun și am plecat.

Jubilează vocea a doua : 
Și-am plecat voioși

la
e.

casă, alți bani, altă distracție, 
ne amuza nespus gîndul că 
toți colegii noștri care de
pistaseră, strînseseră, aduna
seră, preambalaseră Old- 
fierul ne vor primi cu urale, 
cu exclamații de satisfacție, 
munca lor a fost răsplătită, au 
făcut o treabă utilă.

Intervine vocea a treia : 
Numai că, numai că odată 
intrați la Tîrgoviște, Old-fie
rul a refuzat categoric să ne 
urmeze. Nu, nu și nu, mi-ați 
promis o altă viață, m-ați a- 
sigurat că nu-mi tulburați za
darnic șederea în țarină, ți- 
neți-vă cuvîntul.

Vocea a patra iarăși spune : 
Așa că am mai făcut un 
drum pînă la Icemeul din 
orașul nostru, poate, poate-i 
convingem, 1, era cît p-aci să 
reușim. Descărcați bătrînul 
din remorcă și puneți-1 în ca
mionul ăsta, vă facem o fa
voare, îl expediem direct la 
Reșița.

— într-adevăr, vă milosti
viți ?

— Nu, nu ne mai milosti
vim. Ne-am răzgîndit. Lip
sește șeful și s-ar putea, cînd 
vine și află despre ce e vor
ba, să se supere, regrete, sin
cere regrete și la revedere.

Și ?
Și atît. Odiseea s-a înche

iat. Old-fierul s-a reîntors de
zolat în curtea uzinei și pe 
zi ce trece se afundă din nou 
în pămînt.

i 

j

medical, apoi am 
părinți si m-am 
în servici la 
De atunci am 
mulți băieți, 

cerut în căsăto- 
pe 

orice

muna mea de baștină.
Și acum, dacă aveți 

răbdare, ascultați poves
tea mea :

Îmi amintesc cu duio
șie de frumoșii ani de 
școală și mai ales de vre
mea cînd eram liceana. 
Din nefericire însă tot ce 
a fost frumos n-a durat 
mult — și iată de ce: 
după terminarea celor 8 
clase ale școlii generale, 
fiind o elevă silitoare, am 
dat examen la un liceu 
teoretic din Pitești. Am 
luat examenul cu media 
8,83. Primul an de liceu 
a fost minunat. Nu mă 
interesa decît învățătura. 
M-am înscris în clasa a 
X-a cu gînduri luminoase, 
neștiind că pașii mă vor 
purta pe cărări întunecate 
și pline de obstacole. Am 
cunoscut un băiat de care 
m-am îndrăgostit fulgeră
tor și numai 
luni de la 
noastră m-am 
el, fără știrea
abandonînd și învățătura. 
In momentul cînd 
cut pasul acesta 
gîndeam la nimic,

N-am nici eu și .
die în cazul tău e timpul. Te asigur că e un medic ex
celent și rari sînt pacienții care crezînd în el și avînd 
răbdare să aștepte scurgerea lui, nu ajung să se vindece. 
Aceste cuvinte, la îndemîna oricui, puteam, desigur, să 
ți le scriu acasă, în plic, fără să-ți mai public lunga 
destăinuire. Am considerat însă că scrisoarea ta merită 
să cadă și sub ochii altora pentru că cel puțin o frază 
din ea poate da de gîndit. S-o reamintesc : „Aveam 
doar 16 ani, eram plină de speranțe, dar fără nici o 
experiență de viață". Ei bine, fără experiență de viață, 
adică la 16 ani, poți face multe lucruri frumoase — să 
înveți, să muncești, să legi o prietenie —• dar e prea 
mult să te și căsătorești. Știu, legea admite căsătoria la 
această vîrstă. Dar între a admite și a recomanda este 
o distanță ca de la pămînt la cer. E mai sănătos, chiar 
într-o eră a cuceririi spațiilor cosmice, să nu ne grăbim 
s-o parcurgem.

Pe sîmbătă viitoare !

am fă- 
nu mă 
în afa- 
n-are nimeni o rețetă. Singurul me-

GH. GHIDRIGAN

$nema
10;

PASAREA LIBERA : Capitol 
(orele 9,30: 11,45; 14; 16,30).

PHENIAN : Capitol (orele 
16,15; 18,30; 20,30).

FELLAGA i Lumina (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PERECHILE : Patria (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21), Festival (orele 9 ; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30), Grădina 
Festival (orele 19,15).

CONSPIRAȚIA : Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Cen
tral (orele 9.15; 11.30: 13.45; 16;
18,15; 20,30) Luceafărul (orele 9;

- ----- 18,30; 20,45), Gră-
(ora 19,30). 
București (orele 
16,30 ; 18.45 ; 21) ; 
11,15: 13.30: 16;

■ > 9 ;
18,15 ; 20.30) ;
(orele 19.30),

TIPPERARY S 
13.45 ; 
(orele 
20,30), 

17; 19:

11,15; 13,30; 16; 
dina Luceafărul

POLIȚISTUL :
9 ; 11,15 ; 13.30 ;
Scala (orele 9 ; ju.iu .
18,30 ; 21) ; Excelsior (orele
11,15 ; 13,30 ; 16 ; "
Stadionul Dinamo 
Grădina București (orele 19.30)

DEPARTE DE
Favorit (orele 9.15 ; 11,30 ; 
16; 18.15; 20,30). Modern
9: 11,15; 13,30: 16; 18.15;
Victoria (orele 10; 12: 15; 
21).

EGLANTINE : Doina (orele 11 ; 
13 ; 15,15 : 17,30 : 20 — program de 
desene animate
9.30) .

FERMA DIN
puri Noi (orele 9,15—19 în 
nuare).

PARAȘUTIȘTI1 : Buzeștl
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 : 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; ,
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Grădina Buzeștl 
(ora 19,30).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Crivlta (orele 9 ; 12 ; 15.15 ; 18 ;
20.30) . Volga (orele 8,45; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

CARTEA JUNGLEI : Miorița
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 
20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI
Popular (orele 16 ; 18 ; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM
Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
15,45 ; i:,._ , .
9 ; ii,ia ; 13,30 ; 15,45 ; 16
Flamura (erele 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grădina Aurora

pentru copil ora

ARIZONA : Tim- 
conti-

(orele
20,30) ;

13,30 ;

(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
_ _ 18,15 ; 20,30) ; Aurora (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20.15) ;

............................. ; 13,30 ;

(orele 19,30) ; Grădina Tomis (o- 
rele 19,30).

EVA și ADAM i Viitorul (orele 
16 : 18 : 20).

DISTRATUL : înfrățirea (orele 
15,30 : 18 : 20,15).

JUCĂTORUL : Drumul Sării ta
rele 15.30 : 18 : 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 
18,15 : 20,30).

AUTOSTOP : Pacea (orele 16 
18 : 20).

FANTOMA LUI BARBA 
GRA : Bucegl (orele 15,45 ; 
20,15) ; Arta (orele 15,30 ;
20.30) ; Grădina Bucegl l
19.30) .

TU, EU ȘI MICUL PARIS i Fe
rentari (orele 15.30 : 18 : 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Gitl- 
lești (orele 15,30 ; 18 : 20,30) : Mun
ca (orele 15,30 : 18 : 20.15).

ULTIMUL CARTUȘ : Cosmos
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VtNTURI I 
Rahova (orele 15.30 : 18 : 20.15).

VALTFR APARĂ SARAJEVO I 
Floreasca (orele 15.30: 19).

FLUTURII SINT LIBERI 
rea (orele 15,30 : 17.45 : 20) 
dina Unirea (orele 19.30).

CUTEZANȚA : Cotrocenl
15-30 • 18 : 20.15).

INFAILIBILUL RAFFLES
ra (orele 15,30 ; 18 ; 20.15) : Moși
lor (orele 16 : 18 : 20) : Grădina 
Lira (orele 19.30).

COWBOY î Crîngașl (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

CIPRIAN PORUMBESCU s Fla
căra (orele 16 : 19,30).

ANTONIU ȘI —
Progresul (orele 15.30 ; 19). 

FLORENTINES NR. 73 !
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

LOVE STORY : Grădina Capitol 
(ora 19).

SIMON TEMPLAR INTERVI
NE : Grădina Vitan (ora 19.30).

NEA-
18 ;
18 ; 

(orele

! Uni- 
; Gră-

(orele

L1-

CLEOPATRA S

Vi tan

SÎMBĂTĂ, 8 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL III

FILM DE SPIONAJ COMEDIA COMEDIE POLIȚISTĂ FRANCEZA

cu : M. VOLKOV, G. JJENOV Șl E. KUZNEJOV 
Regia : VILLEN AZAROV

Producție a studioului Mosfilm

eu : JIRINA SEJBALOVA Șl BOHUS ZAHORSKY 
Regia : JAROSLAV MACH 

Producție a studiourilor cehoslovace

9,00 Știri. 9,05 Incognito — 
gram de varietăți muzicale. 
Melodia zilei : „Seara" de ] 
Șerban. 10,00 Turist-club. 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ ‘ 5 ” "___  "
Poveștile operetei : „Baiadera'_
Kalman. 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație în fonote
că — muzică ușoară. 12,55 Melodia 
zilei. 13-00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Muzi
ca. 18,10 Ascultătorii ne propun. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 Weekend 
distractiv. Tunelul timpului... li
ber — emisiune muzical-distracti- 
vă. 21,00 Sîmbătă seara dans. 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Ana Mișlea. 23,20 Selec
țiuni din 
Massenet, 
știri.

DUMINICA, 

PROGRAMUL III

pro- 
. 9.55 
Radu

11,00

Augustin Bena. 11.30
de

opera „Werther" de 
23,55—24,00 Ultimele

9 SEPTEMBRIE 1973

9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Dulce-i viața si 
frumoasă" de Vasile Veselovski. 
10.00 Clubul invjtaților. Tezaur de 
vacanță. 11,00 știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ — Maurice 
Chevalier. 11,30 Tranzistor melodii. 
12.00 Invitație în fonotecă. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amlezii. 17,05 Alo, Ra
dio ! — muz.jcă ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Dans. 18,10 Dublu re
cital. Aura Urziceanu și Jose 
Feliciano. 18,55 Melodia zilei. 19 00 
Romanțe cu Dorina 
Dorel Llveanu. 19,30 
Concert pentru flaut 
de Maurice Thiriet. 
radiofonic. Domnul 
onoarea de Konrad Hansen. 21,00 
Radio-super-top. Gala locurilor I. 
22.00 Radiojurnal. 22,10 Panoramic 
sportiv. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetjca. Grete Tartier. 23.20 Jazz 

portret. 23,55—24,00 Ultimele

Drăghici și 
Știri. 19,35 
și orchestră 
20,00 Teatru 

Kant are

cu : MICHEL SERRAULT Șl ROSY VARTE
Regia : JACQUES BESNARD

SÎMBATA, 8 SEPTEMBRIE 1973

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
Ie“ (Sala Comedia) : UN FLUTU
RE PE LAMPĂ — ora 20: Teatrul 
.Lucia Sturdza Bulandra" (La Tea

trul de vară Herăstrău) : VALEN
TIN SI VALENTINA — ora •>()• 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : HOTELUL ASTENI
CILOR — ora 19,30; Teatrul „C.

Tănase" (Sala Savoy) : TRASNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
(Grădina Boema) : ESTIVAL BO
EMA — ora 20; Teatrul Evreiesc 
de stat : UN ȘIRAG DE PERLE
— ora 19.30. Teatrul Giulești (la 
Teatrul Național „I. L. Caragjale"
— Sala Studio) : RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 19,30.

DUMINICĂ, 9 SEPTEMBRIE 1973
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (Sala Comedia) : PRIZO
NIERUL DIN MANHATTAN — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (La Teatrul de vară 
Herăstrău) : VALENTIN ȘI VA
LENTINA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala1 
Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19,30: (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — oră 
x»,30; (Grădina Boema) : ESTIVAL, 
BCjEMA — ora 20: Teatrul Evreiesc 
de stat : UN mazeltov pe 
PLACUL TUTUROR — ora 19,30. 
Teatrul Giulești (la Teatrul Națio
nal ,.I. L. Caragiale" — Sala Stu
dio) : LIOLA — ora 19,30.

SÎMBĂTĂ, 8 SEPTEMBRIE 1913 

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba germană. 

9,30 A fost odată ca niciodată... 
Amintiri din copilărie (II). 10,00 
Telex. 10,05 De vorbă cu gospodi
nele. 10,25 Univers beethovenian. 
10,50 Roman foileton : „Verișoara 
Belte". 11,30 Selecțiuni din „Gala 
lunilor (august). 12,20 Desene ani
mate. 12,30 Cărți și idei. 13,00 
Telejurnal. 15,00 Fotbal : Petrolul— 
U.T.A. (Divizia A). Transmisiune 
directă de la Ploiești. In pauză : 
Telex : Publicitate. 16,45 Emisiune 
în limba germană. 18,00 Seara 
Televiziunii bulgare. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor. 20.00 Cintecul săptămî- 
nil : ,,o ramură spre cer". 20,05 
52 de inițiative în 52 de săptămini. 
Dezvoltare prin autoutilare — ini
țiativă aplicată la Uzina „Electro
motor" Timișoara. 20.15 Tele-enci- 
clopedia. Coloana vertebrală (II) ; 
Ianuit (I) ; Zoorama (Impale, ba
buini). 20,55 Publicitate. 21,00 Film 
serial „Mannix". ~ 
viziunii bulgare.
22.40 Săptămîna

PROGRAMUL II
16,00 Agenda. 16,10 Avanpremie

ră. 16,15 Film serial : „Daktari".
16.40 Mugurel de cîntec românesc. 
Concert folcloric. 17,10 „Cintecele 
acestui pămînt". Versuri de : Vir
gil Teodorescu, Al. Andrițoiu, 
Corneliu Sturzu, Nlna Cassian, Ion 
Brad, Mihal Benluc, Nichita Stă- 
nescu, Dan Mușatescu. 17,20 Armo
nii intime. Lieduri de Schumann, 
Brahms șl G. Enescu. 17,50 De
sene animate. 18,15 Universitatea 
TV. Istoria civilizațiilor : Geneza 
artei imperiale bizantine (I). Știin
ță : Hibrizi. Comentariu de An
drei Banc. 18,50 Recital de muzică 
ușoară. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Seara Televiziunii bulgare. 21,20 
Călătorie în lumea operetei. îm
preună cu personaje din „Leo
nard" de Fi. Comișel. „M-zelle 
Nitouche" de Hervă, „Floarea din 
Hawai" de P. Abrahan, „Farmecul 
unui vals" de O. Strauss șl 
„Lăsațl-mă să clnt" de Gherase 
Dendrino. Interpretează ansamblul 
Teatrului muzical din Galați.

DUMINICA, 9 SEPTEMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața. 8,30 Crava
tele roșii. 9,25 Film serial : Dak
tari. 9.50 Viața satului. 11,00 Emi
siune in limba maghiară. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Album dumi
nical. 16,00 Magazin sportiv : 
Fotbal. Franța—Grecia. Selecțiuni 
înregistrate de la Paris. 18,35 Film 
serial. Arthur. Episodul VIII — 
„Pentru aceeași cauză". 19,00 Sub 
semnul lui Cenlîma. Reportaj 
realizat în R.P.D. Coreeană. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Săptămîna politică internă și in
ternațională în imagini. 20,10 Re
portajul săptămînii. Cînd se întorc 
berzele. Despre lucrările de hidro-' 
amellorații în Cîmpia Banatului. 
20,30 Film artistic : Orhideea nea
gră. Premjeră pe țară. 22,05 Re
portai filmat. Columbia. 22,25 
Telejurnal. 22,35 Duminica spor
tivă.

21,50 Seara Tele-
22,30 Telejurnal, 

sportivă.

PROGRAMUL II
„a1,1;00-13,00 Concert simfonic. 
20,10 Eroi îndrăgiți de copii. Cățe
lușul Hex. 20,40 Balade. Spectacol 
literar-muzlcal-coregrafjc. 21,15 
Unde apele se intîlnesc cu focul. 
Reportaj. 21,35 Telex tehnico-știin- 
țiflc. 21,55 De pe scenele lirice ale 
țării. Opera „Tannhauser“ de R. 
Wagner (III).
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea președin
telui Republicii Dahomey, locotencnt-colonel MATHIEU 
KEREKOU, următoarea telegramă :

Domnule președinte,
Mulțumesc sincer Excelenței Voastre, guvernului și poporului 

României pentru sincerele urări și cordialele felicitări pe care 
ați binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Dahomey.

Aș ruga pe Excelența Voastră să aibă plăcerea să accepte 
eele mai bune urări pentru bunăstarea Dumneavoastră perso
nală. pentru progresul și prosperitatea poporului prieten al 
României.

Vă rog să acceptați, Domnule președinte, asigurarea constan
tei mele prietenii și foarte înaltei considerații.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Guvernatorului ge
neral al Maltei, ANTHONY MAMO, următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Maltei îmi oferă plăcutul pri
lej de a transmite Excelenței Voastre și poporului maltez. în 
numele poporului român și al meu personal, călduroase felici
tări și sincere urări de prosperitate și fericire.

îmi exprim speranța câ relațiile prietenești dintre țările 
noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul popoa
relor român și maltez, al păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului mi
nistru al Maltei, DOM MIN TOFF. următoarea telegramă : 

Cu ocazia Zilei naționala«fcMa! tei adresez Excelenței Voastre, 
guvernului și poporului IWktez sincere felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de Irncire și bunăstare.

PRIMIRE LA
CONSILIULUI

PREȘEDINTELE 
DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare 
pe Li Tin-ciuan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

laRepublicii Populare Chineze 
București.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat- Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

menită să asi- 
intensivă a a-

așezare 
specifice 

Încadrate

de baca- 
licee teo- 
absolvenți 

— ai altor 
Ministerul

reșițenl, care 
acest an indici 
agregatelor de

la

In întimpinarea

metalurgistului

Recepție cu prilejul
celei de-a 25-a aniversări
a creării R. P. D. Coreene

Colectivele de oamenf ai 
muncii din întreprinderile 
siderurgice întîmpină Ziua 
metalurgistului cu realizări 
de prestigiu, realizări care 
prin dimensiunile lor consti
tuie noi și importanți pași pe 
calea înfăptuirii prevederilor 
cincinalului inainte de ter
men. După cum rezultă din- 
tr-un recent bilanț. în pri
mele 8 luni ale anului, side- 
rurgiștii au realizat peste 
plan o producție de metal 
evaluată la 591 milioane lei.

Pășind in luna septembrie, 
furnaliștii, oțelarii, laminato- 
riștii și ceilalți lucrători con
tinuă să desfășoare întrece
rea socialistă intr-un ritm și 
mai susținut. Astfel, in cadrul 
combinatelor siderurgice are 
loc in momentul de față o 
largă acțiune 
gure folosirea 
gregatelor.

Furnaliștii 
au realizat in 
de utilizare a _ , __  ..
topire au înregistrat un spor 
de producție de peste 10 500 
tone fontă, cantitate care de
pășește de mai bine de două 
ori angajamentul anual pc 
care și l-au asumat in pri
mele zile ale intrecerii.

Și la Uzina „Laminorul** — 
Brăila au fost consemnate 
importante rezultate In di
recția îndeplinirii principa
lilor Indicatori valorici ai 
producției globale și marfă 
pe cele opt luni ale anului. 
Astfel, la fiecare dintre acești 
indicatori a-a înregistrat o 
depășire de plan de peste 22 
milioane lei.

ULTIMA ZI 
DE ÎNSCRIERE 
LA CONCURSUL 
DE ADMITERE 
TN ÎNVĂTAMÎNTUL 
DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ

Astăzi, pînă după-amiază,
secretariatele școlilor de specia
lizare postliceală continuă în
scrierea candidaților pentru 
concursul de admitere în anul 
I — concurs ce se desfășoară 
între 10 și 15 septembrie. E bine 
de reținut că au dreptul să par
ticipe la concurs absolvenții cu 
diplomă de bacalaureat (sau 
maturitate) ai liceelor de cultură 
generală sau ai fostelor școli 
medii, de cultură generală, ab
solvenții cu diplomă 
laureat ai fostelor 
retice, precum și 
cu diplomă-certificat 
școli echivalate de _________
Educației și Invățămîntului. Nu
mărul de locuri puse în concurs 
este afișat la sediul școlilor, 
precum și situația înscrierilor. 
Absolvenții liceelor de speciali
tate n-au dreptul să participe la 
concurs, întrucît ei dețin deja o 
profesie dobîndită pe parcursul 
a patru, cinci ani de studiu.

Precizăm că concursul de ad
mitere pentru școlile de specia
lizare postliceală, cursuri serale 
și fără frecvență se desfășoară 
în același timp, candidații tre
buind să îndeplinească aceleași 
condiții de studiu și, în plus, să 
fie încadrați în cîmpul muncii 
în specialitatea pentru care can
didează.

Probele acrise, care nu sînt 
eliminatorii — în afara speciali
tăților unde concursul constă 
doar in probe scrise — se des
fășoară la toate școlile in zilele 
de 10 și 11 septembrie. Probele 
orale se susțin după o zi de la 
desfășurarea lucrărilor scrise. în 
aceeași zi la toate obiectele pre
văzute. Materia de concurs este 
cea studiată la obiectele respec
tive în anii I—IV ai liceelor. 
Media minimă de reușită este 
cinci, admiterea in anul I făcin- 
du-se în ordinea descrescîndă a 
mediilor și în limita locurilor 
planificate, neexistînd reușiți 
fără locuri. Dacă pe ultimul loc 
sînt mai mulți candidați cu a- 
ceeași medie, va fi admis candi
datul cu media cea mai mare 
la obiectul considerat de bază 
pentru specialitatea la care can
didează. Eventualele contestații 
se adresează în termen de 24 de 
ore după fiecare etapă de exa
men.

In conformitate cu prevederile 
articolului 49 din legea nr. 14/1972 
privind organizarea apărării 
naționale a Republicii So
cialiste România, absolvenții de 
liceu reușiți Ia concursul de ad
mitere în școlile de specializare 
postliceală, cursuri de zi, bene
ficiază pe timpul studiilor de 
aminarea încorporării.

Sugerăm celor interesați să 
consulte „îndrumătorul pentru 
admiterea în învățămîntul de 
specialitate postliceală 1973“, a- 
părut cu cîtva timp în urmă 
și distribuit prin difuzarea pre
sei, broșură care poate fi con
sultată și la secretariatele școli
lor.

reîntîlnirii cu arta marelui diri
jor de origine română. Ionel 
Perlea, la pupitrul Orchestrei 
simfonice din Bamberg. Sint 
imprimate două piese din lite
ratura romantică: „Spărgătorul 
de nuci" de Ceaikovschi și su
itele din muzica de scenă scrisă 
de Grieg pentru drama Peer 
Gynt de Ibsen.

Interpretarea atestă încă o 
dată marile virtuți interpreta
tive ale lui Ionel Perlea: înțe
legerea izvoarelor stilistice, gri
ja deosebită pentru detaliile 
arhitectonicii constructive, sen
sibilitatea cu care dirijorul 
sculptează frazele muzicale. (I.S.)

• într-un recent disc. Elec- 
trecordul ne oferă posibilitatea

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, Li, 
Min 
țări la București a oferit, vi
neri seara, o recepție în saloa
nele

Au participat tovarășii 
Gheorghe Maurer, 'membru 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Perrhanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Ră
dulescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P C.R., 
președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, președinte al Asociației 
de prietenie româno-coreeană, 
Ion Crăciun, Teodor Vasiliu. Ni
colae M. Nicolae. miniștri, gene- 
ral-colonel Ion Gheorghe. prim- 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major. Nicolae Ghenea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe,

Su, ambasadorul acestei

ambasadei.
Ion 

al

conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri superi
ori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și membri ai corpului di
plomatic.

★

„Phenian" s-a intitulat filmul 
prezentat vineri seara în spec
tacol de gală la cinematograful 
Capitol, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a creării Repu
blicii Populare Democrate 
reene. Filmul, realizare a 
diourjlor coreene, redă în 
vențe emoționante aspecte din 
viața Phenianului de astăzi. Cu 
această gală s-a deschis Săptă- 
mîna filmului coreean.

In asistența la gală se aflau 
Dumitru Ghișe. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, loan Botar, secre
tar general al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Au participat, de asemenea, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Li Min Su, alți șefi 
de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

Co- 
stu- 
sec-

f"?

ADUNARE FESTIVĂ
La Casa de cultură a sindi

catelor din Piatra Neamț a avut 
loc, vineri după-amiază, o adu
nare festivă prilejuită de cea 
de-a 29-a aniversare a Revolu
ției socialiste din Bulgaria, 
participat numeroși oameni 
muncii din întreprinderile 
instituțiile din localitate, 
prezentanți ai organelor locale 
de partid și 
membri ai 
Bulgaria Ia 
a subliniat 
revoluționar 
1944, Vasile 
secretar al Comitetului 
cipal de partid, primarul ora
șului. a relevat succesele obți
nute de poporul bulgar sub con-

Au 
ai 
?i 

re-

de stat, precum și 
Ambasadei R.P. 

București. După ce 
importanța actului 
de la 9 septembrie 
Gherasim, prim- 

muni-

ducerea partidului comunist în 
cei 29 de ani în vasta operă 

so- 
însemnă- 

întîlnirilor 
Nicolae 
Jivkov,

29 de ani în vasta 
de construcție a societății 
cialiste, a subliniat 
tatea deosebită a 
dintre tovarășii 
Ceaușescu și Todor 
pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cele două 
partide și țări.

A luat apoi cuvîntul Borislav 
Konstantinov, consilier al Am
basadei R. P. Bulgaria, care s-a 
referit pe larg la succesele po
porului bulgar în anii construc
ției socialiste,la legăturile trai
nice de prietenie dintre popoa
rele român și bulgar, la colabo
rarea pe multiple planuri dintre 
cele două țări vecine și prietene.

Solemnitatea decernării unor distincții
ale Republicii Populare Bulgaria unui grup

de energeticieni români
La Ambasada R.P. 

dtn București a avut 
după-amiază, solemnitatea 
cemării unor distincții ale Re
publicii Populare Bulgaria unui 
grup de energeticieni 
care au participat la 
ția liniei de înaltă 
U.R.S.S.-Bulgaria, pe 
care traversează țara

Felicitind pe cei

Bulgaria 
loc, vineri 

de-

români 
construc- 
tensiune 

porțiunea 
noastră, 
decorați, 

ambasadorul Spas Gospodov, a 
menționat că la istoria bogată a 
relațiilor româno-bulgare ridi
cate în anii socialismului pe o 
nouă treaptă, aceea a dezvoltă
rii întrajutorării între cele două 
popoare pentru construirea so
cietății socialiste din cele două 
țări, se adaugă contribuția e- 
nergeticienilor români care au 
realizat pe o distanță de 170 km

pe teritoriul României linia e- 
lectrică de înaltă tensiune dintre 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria.

In numele celor decorați, Mi- 
halache Ionescu, director la 
Trustul electromontaj Bucu
rești. mulțumind pentru dis
tincțiile primite, a arătat că 
înfăptuirea obiectivului încre
dințat reprezintă un exemplu de 
cooperare și întrajutorare a 
muncitorilor și specialiștilor din 
cele două țări în efortul lor de 
construire a socialismului.

La solemnitate au participat 
Octavian Groza, ministru secre
tar de stat, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Gheorghe 
Cocoș, adjunct al ministrului 
energiei electrice.

AGENDĂ
Delegația economică guverna

mentală a Republicii Democra
tice Populâre a Yemenului, con
dusă de Mahmood Abdulla Us- 
haish. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al acestei țări, 
care ne-a vizitat țara, a părăsit, 
vineri la amiază. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae M. Nicolae. mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior. Con
stantin Băbeanu, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
de alte persoane oficiale.

laborare culturală între 
nul Republicii Socialiste 
nia și Guvernul regal al

Guver- 
Româ- 
Belgiei.

La Predeal s-au 
cursurile celei de-a 7-a 
Scolii internaționale de 
nucleară și probleme 
Tematica școlii o constituie pro
blemele de frontieră dintre fi
zica nucleară și fizica stării so
lide, direcțiile noi de cercetare 
și de aplicație ale acestora.

deschis 
ediții a 

fizică 
conexe.

La 7 septembrie s-a semnat 
la București Programul de co

Vineri după-amiază, delegația 
Uniunii Centrale a Meșteșuguri
lor din R. F. Germania, condusă 
de Paul Schnitker, președintele 
Uniunii, a părăsit Capitala.

• Cunoașteți împrejurimile 
Sibiului ? Se află aici, ia 800 m 
altitudine, un sat căruia ii spu
ne Rod. Este o veche 
de păstori, cu case 
doar acestor locuri,
perfect în peisajul din jur.

Aici, la Rod, a fost deschisă 
In această vară o tabără jude
țeană de pictură și sculptură In 
lemn și piatră, unde lși dau în- 
tîlnire toți cei care iubesc cu
lorile și care modelează mate
ria brută dîndu-i viață, făcînd-o 
expresivă.

Profesorii Anna Maria (i Wal
ter Kirschner au poposit aici In 
fruntea unui grup de elevi, mem
bri ai cercului de sculptură și 
pictură de pe lingă Casa pionie
rilor din Cisnădie.

Timp de două săptămîni ei 
lși dedică zilele vacanței aces
tei nobile pasiuni, imortalizînd 
peisaje și chipuri de săteni, in- 
suflînd pietrei, lemnului viață 
și avînt. (A. V.).

Casa de oultură din Turnu Măgurele.
Foto : E. TANJALA

SPORT • SPORT • SPORT
„ Turul

României"
la ciclism

Teodor Drâgan a so
sit primul la Bacău
BACAU (Prin telefon de la 

trimisul nostru special). — 
Etapa a IX-a Suceava — Făl
ticeni — Roman — Bacău 
(149 km), a avut o desfășu
rare furtunoasă. Plutonul 
celor 51 de rutieri rămași în 
cursă a rulat compact pînă 
la kilometrul 92, cînd, la in
trarea în comuna Săbăoani, 
23 de alergători — printre 
care se aflau majoritatea 
fruntașilor clasamentului — 
s-au desprins decisiv. Sprin
tul cu premii din orașul 
Fălticeni a fost cîștigat de 
Nicolae Gavrilă (Steaua), iar 
cel din orașul Roman tot de 
un stelist — Marian Ferfelea. 
Fugarii au făcut în continua
re o cursă foarte bună, 
colaborat 
trenă, au pedalat debordant, 
nelăsînd nici o speranță ur
măritorilor, In rîndul cărora 
A. Keretesz (C.S.M. Cluj) a 
depus eforturi pentru reali
zarea joncțiunii. Sprintul fi
nal de la Bacău a revenit lui 
Teodor Drăgan (Voința 
București), urmat, in ordine, 
cu același timp, de Marian 
Ferfelea (Steaua) Nicolae 
David și Vasile Teodor (am
bii din selecționata Româ
niei). Teodor Drăgan a par
curs cei 149 km ai etapei în 
5h 14 min, 38 sec., obținînd 
cea mai bună medie orară de 
pînă acum : 45.900 km. In 
clasamentul general Indivi
dual, continuă să conducă cu 
autoritate Vasile Teodor, cu 
23 h, 55 min, 38 sec., urmat 
la 4 min, 51 sec. de Vasile 
Selejan, și la 6 min, 23 sec. 
de Ion Cernea.

Juriul arbitrilor a decis. în 
urma etapei de ieri, să-1 des
califice pe Nicolae Voican 
(Dinamo București), perfor
merul etapei precedente, 
care a mers neregulamentar.

Premiul „SClNTEII TINE
RETULUI", care va fi oferit, 
după cum am mai anunțat, 
celui mai tinăr ciclist pre
zent In primele 10 locuri ale 
clasamentului final, prileju
iește o dispută aprigă și in
teresantă între Valentin Ho
ta și Constantin Cîrje (com
ponent! ai selecționatei de 
tineret a țării).

Deocamdată. Hoța 11 devan
sează pe rivalul său cu doar 
cîteva secunde, dar pină la 
București și pînă la... pre
miu. mai sînt 
care se anunță 
cile.

Azi. caravana 
peri distanța Bacău — Buzău 
(170 km).

au
?i s-au înțeles la

două etane 
foarte difi-

va aco-

D. VIȘAN

ORDINEA DE ZI A CONGRE
SULUI OLIMPIC

• Cu prilejul 
presă ținută la 
dată publicității 
a Congresului olimpic, ale cărui 
lucrări se vor desfășura Ia Var
na între 30 septembrie și 4 oc
tombrie. Ordinea de zi cuprinde 
următoarele trei puncte princi
pale : 1. Mișcarea olimpică mo
dernă și perspectivele șale de 
dezvoltare : 2. Relațiile Comite
tului internațional olimpic cu 
federațiile sportive internațio
nale și cu comitetele olimpice 
naționale : 3. Probleme ale vii
toarelor Jocuri olimpice. Pînă 
în prezent si-au anunțat parti
ciparea la Congres 63 de mem
bri ai C.I.O. și 84 de reprezen
tanți ai comitetelor olimpice 
naționale.

DE LA VARNA 
conferinței de
Sofia a fost 
ordinea de zi

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE NATAȚIE

Proba de sărituri în apă_
la platformă, din cadrul Cam
pionatelor mondiale de natatie 
de la Belgrad, a revenit sue
dezei Ulrike Knape, campioană 
olimpică la J.O. de la Mun- 
chen. Pe locul doi s-a clasat Mi
lena Dușkova (Cehoslovacia).

In turneul de polo pe apă 
(locurile 7—12), selecționata 
României a învins cu scorul de 
6—5 echipa Olandei. Alte rezul
tate : Spania — R.F. Germania 
6—5 : Mexic — Grecia 4—0.

Iată ciștigătorii finalelor de 
înot disputate vineri în pisci
na Tașmaidan : 200 m mixt băr
bați : Gunnar Larsson (Suedia) 
— 2’08”36/100 : 400 m liber fe
mei : Heather
(S.U.A.) — 4’20”28/100 
pe locul 3, italianca 
Calligaris a stabilit < 
de 4’21” 79/100 un nou

de

Greenwood 
(clasată 
Novella 

cu timpul 
.j record 

european) ; 200 m spate femei : 
Melissa Belote (S.U.A.) — 2’20” 
52/100 ; 200 m bras femei : Re- 
nate Vogel (R.D.G.) — 2’40” 
01/100. nou record european ; 
ștafeta 4x200 m liber bărbați : 
S.U.A. — 7’33”22/100, nou re
cord mondial.

SPARTACHIADA ARMATELOR 
PRIETENE

• In diferite orașe din Ce
hoslovacia au continuat între
cerile celei de-a 3-a ediții a 
Spartachiadei de vară a arma
telor prietene. In cel de-al trei
lea meci susținut in cadrul tur
neului de handbal de la Bra
tislava, selecționata României a 
întîlnit formația Ungariei, 
care a învins-o cu scorul 
16-15 (9-5).

In turneul de box, care 
desfășoară la Olomouc, pugi- 
listul român Ștefan Florea (ca
teg. mijlocie mică) a cîștigat la 
puncte partida susținută cu 
Kurisko (U.R.S.S.).

La Praga, în concursul de 
atletism, cehoslovacul Jiri Bra- 
bec a terminat învingător 
proba de aruncarea greutății 
performața de 20,60 m, 
sprinterul cubanez Leonard 
fost cronometrat în cursa
200 m cu timpul de 20” 7/10.
Alte rezultate : 1 500 m : Traub 
(R.D. Germană) — 3’41” 6/10 ; 
triplusalt ; Joachimowski (Polo
nia) — 16,60 m. Concursul de 
decatlon s-a încheiat cu victo
ria polonezului Janczenko — 
7 657 puncte. Sportivii români 
Andrei Șepci și Mihai Nicolau 
s-au clasat pe locurile 5 (7 350
puncte) și respectiv 7 (7155
puncte).

pe 
de

se

in 
cu 

iar 
a 

de

In cadrul competiției de hal
tere, găzduită de orașul Tren- 
cin, cunoscutul campion sovie
tic Jabotinski s-a clasat pe pri
mul loc la categoria supergrea 
cu 392,500 kg la totalul celor 
două stiluri. Vasile Deac 
(România) s-a situat pe locul 
5 cu 337,500 kg.

• „CUPA EUROPEI" LA 
ATLETISM-FEMEI

La Edinburg s-a desfășurat 
ieri finala celei de-a 4-a ediții 
a competiției atletice feminine 
„Cupa Europei". Performerele 
concursului au fost atletele Fai
na Melnik (U.R.S.S.) și Ruth 
Fuchs (R.D. Germană) care au 
stabilit două noi recorduri 
mondiale : Melnik la aruncarea 
discului cu 69.48 m și Fuchs la 
aruncarea suliței cu 66,10 m.

In cadrul concursului la să
ritura în lungime : Schmaled 
(R.D.G.) 6.63 m ; (Viorica Visco- 
poleanu s-a clasat pe locul doi 
cu 6,39 m) ; săritura în înălți
me : Blagoeva (Bulgaria) 1.84 m 
(Virginia Bonei a ocupat locul 4 
cu 1,80 m). La aruncarea discu
lui, Argentina Menis s-a situat 
pe locul doi cu 64,16 m.

Clasamentul pe echipe : 1. 
R.D. Germană 72 puncte ; 2. 
U.R.S.S. 53 puncte ; 3. Bulgaria 
50 puncte ; 4. R.F. Germania 36 
puncte ; 5. Anglia 35 puncte ; 
6. România 27 puncte.
ROMANIA - CAMPIOANA EU
ROPEANA FEROVIARA LA POLO 

PE APA
• La Miinchen au luat sfirșit 

întrecerile campionatului euro
pean feroviar de polo pe apă. 
Echipa României a obținut un 
frumos succes intrînd în pose
sia trofeului. Este pentru a doua 
oară cînd jucătorii feroviari 
din România cîștigă titlul euro
pean. în meciurile cele mai im
portante, selecționata 
niei a învins cu 7—5 
Ungariei și cu 
U.R.S.S.

Clasamentul final : 
nia ; 2. Ungaria ; 
4. Bulgaria ; 
Franța ; 7.
8. Olanda ; 9. Belgia.

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
VOLEI-JUNIORI

• In Olanda au început în
trecerile campionatelor europe
ne de volei rezervate echipelor 
de juniori. In competiția femi
nină. echipa României a între
cut cu scorul de 3-0 (15-7, 15-6. 
15-6) selecționata Danemarcei.

Alte rezultate : Olanda—Sue-: 
dia 3-0 ; Polonia—Franța 3-0 ; 
Cehoslovacia—Elveția 3-6.

3-2

Româ- 
echipa 

formația

nuri materiale. Dînd dovadă de 
tnaltă răspundere civică, milita
rii au acționat cu fermitate in- 
depărtînd la timp defecțiunea 
produsă, făcînd ca circulația fe
roviară pe acea linie ferată să 
te reia, trenurile ajungînd la 
timp la locul de destinație.

Tuturor li se cuvin cuvinte 
de laudă. (VASILE MARIAN)

PREZENȚE 
ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE
• Intr-o competiție de mare 

prestigiu internațional care a 
avut loc la Montreal — Canada, 
tinărul bas Gheorghe Crăsnaru, 
laureat al concursurilor de can
to de la Leipzig și Hertogen- 
bosch 1972, a reușit să obțină 
Marele Premiu, „Florent Măr
cii".

Ziarul canadian „LE DEVOIR", 
îl consideră „absolut fascinant 
in toate aparițiile sale", iar cro
nicarul de specialitate al coti
dianului LA GAZETTE, prezent 
la concertul de gală al concur
sului aprecia : „Gheorghe Crăs
naru din România a ieșit din 

a 2 000 de oa- 
în urale gene- 
minunată voce 
perfect stă-

AGENȚIA B.T.T 
BUCUREȘTI
organizează pentru 
tinerii din Capitală 
excursii peste hotare în 
următoarele țări :
• 27 octombrie — 14 noiem

brie in R.D. Germană pe tra
seul: Berlin. Potsdam, Freyburg, 
Hale. Leipzig. Dresda, Meissen.

• 1—12 noiembrie In R.S. Ce
hoslovacă pe traseul: Praga, 
Brono, Bratislava.

• 3—16 noiembrie în R.P. Po
lonă pe traseul: Cracovia, Var
șovia. Torun. Gdansk. Varșovia.

• 5—17 noiembrie in U.R.S.S. 
pe traseul: Moscova, Leningrad, 
Kiev.

Asemenea excursii se pot or
ganiza pentru grupuri de tineri 
și la alte date solicitate de către 
aceștia.

Se pot organiza excursii de 
1—2 zile în R.P. Bulgaria și de 
3 zile în R.P. Ungară la cererea 
grupurilor.

scenă cu inimile 
meni în palmă... 
rale: el posedă o 
de bas, amplă, 
pinită".

Ofertele care i .
urma acestui concurs îi vor a- 
sigura artistului român pentru 
anul 1974 o serie de spectacole 
și concerte în mari centre mu
zicale din

BOBBY FISCHER IȘI FACE 
INTRAREA

• Campionul mondial de 
americanul Bobby Fischer, 
va face reintrarea la sfirșitul 
acestui an. El a anunțat că va 
participa la mai multe turnee 
demonstrative in Europa. După 
ce a cucerit titlul de campion 
al lumii învingindu-1 pe Spasski 
(U.R.S.S.), marele maestru in
ternațional Fischer s-a odihnit 
timp de mai multe luni în su
dul Californiei și la Colorado.
TURNEUL DE TENIS DE LA 

FOREST HILLS
• Pronosticurile au fost con

firmate din plin și în ultimele 
două „sferturi" de finală ale 
probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului de tenis de la 
Forest Hills. Favoritul nr. 1, a- 
mericanul Stan Smith, l-a în
vins cu 6-3, 6-3, 6-2 pe Onny 
Parun (Noua Zeelandă), iar ce
hoslovacul Jan Kodes l-a eli
minat cu 6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 7-5 
pe Nikola Pilici (Iugoslavia). 
In semifinale se vor disputa 
următoarele partide : Smith— 
Kodes și Newcombe—Rose wall.
AU ÎNCEPUT campionatele 
MONDIALE DE LUPTE LIBERE

• In prezența a numeroși 
■pectatori, la Teheran au în
ceput Campionatele mondiale 
de lupte libere la care parti
cipă 188 de sportivi, reprezen- 
tind 25 de țări, printre care și 
România. Luptătorii români au 
obținut în primul tur cîteva a- 
plaudate victorii. La categoria 
52 kg, Ion Arapu a dispus prin 
tuș de canadianul Guy Zink, 
iar la categoria 82 kg, Vasile 
Iorga l-a învins, tot prin tuș, 
pe suedezul Elmgren. Petre Co- 
man (62 kg) l-a întrecut la 
puncte pe Heinz Stahr (R. D. 
Germană). In limitele categoriei 
plus 100 kg, Ladislau Simon a 
cîștigat prin tuș în fața libane
zului Hassan Becharan.

In turul doi al Campionate
lor mondiale de lupte libere de 
la Teheran, românul Ion Arapu 
(categ. 52 kg), l-a învins la 
puncte pe indianul Sabler.
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE 

PARAȘUTISM SPORTIV
• Pe aeroportul Bucureștl- 

Clinceni au luat sfirșit campio
natele naționale de parașutism 
sportiv. In proba individuală 
de acrobație, titlul a revenit lui 
Ionel Iordănescu. La feminin a 
cîștigat Doina Chereches. Ion 
Bucurescu a obținut primul loc 
în proba de aterizare Ia punct 
fix. Proba feminină a fost do
minată de Elena Pușcașu.

Canada și S.U.A. 
(V. MEREUȚA)

„ZIUA
BIBLIOTECARULUI 
VOLUNTAR"

La Oltenița a avut loc zilele 
trecute „Ziua bibliotecarului vo
luntar", acțiune la care au par
ticipat bibliotecarii voluntari din 
unitățile cooperației meșteșugă
rești din iudeț.

— Această formă nouă de con
lucrare, ne declara tovarășa 
Elena Heinberg, [șefa comparti
mentului cultura de masă din 
cadrul U.J.C.M., este impusă de 
unele chestiuni care țin de viața 
și specificul activității noastre. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor un 
rol important revine îndrumă
torilor culturali și bibliotecarilor 
din unități, majoritatea volun
tari, De aici și necesitatea unor 
modalități noi de lucru. In a- 
ceastă ordine de idei se înscrie 
și acțiunea prezentă. Schimbul 
de experiență, modul în care se 
difuzează și se popularizează 
cartea sînt numai cîteva che
stiuni care au stat în atenlia 
noastră. (D. I. DINCĂ)

MARI BĂTĂLII 
DIN ISTORIA

Lucrarea, apărută 
„Scrisul Românesc" 
va, trece in revistă __
tălii începînd cu lupta de 1« 
Maraton și încheind cu ultime
le bătălii din cel de-al doilea 
război mondial. Volumul își 
propune să familiarizeze pe ci
titori in citeva probleme fun
damentale ale istoriei militare. 
Autorul, Neagoe Manole. pre
zintă marile bătălii pe care ro
mânii le-au purtat de-a lungul 
veacurilor pentru apărarea țării 
lor. (H. L.).

LUMII
în Editura 
din Craio- 
marile bă- 

: la

........................

(H. L.).

A apArut
„MAGAZIN
ISTORIC"

nr. 9/1973
Din «umăr : Gh. Lazir — «tri- 

lucit ctitor de școală româneas
că • „...Acest vulcan care fier
be surd" : cauzele adinei ale u- 
nor frămîntări politice din 1913— 
1914 • Culise politice : ciudate 
condiții de primire în casa unui 
prim-ministru (1923) • Aurel 
Vlaicu — o glorie, o nădejde, o 
mîndrie • Am fost un Kami- 
kadze : din Însemnările unul 
aviator nipon, fost candidat la... 
sinucidere • Punți în timp : de 
la Miron Costin la Dimitrie 
Cantemir • Domnul moldovean 
și fascinanta lume a Istanbulu- 
lui • Baricade pe străzile Pa
risului • Acel septembrie de 
lupte : 50 ani de la răscoala
antifascistă din Bulgaria • 30 
septembrie 1938 : dramatica vi- 
nere neagră de la Miinchen • 
Călătorie in Țările de Jos • Ma
rii moguli și vremea lor de glo
rie • Ginerele lui Mussolini se 
spovedește : ultima parte din 
jurnalul lui Ciano • Zîmbete 
din cronici.

INTERVENȚIE 
PROMPTA

In timp ce te îndreptau spre 
cazarmă venind de la un con
curs al echipelor artistice, ca
poralii Dorel Scutaru fi Viorel 
Teanc, au observat la ieșirea 
dintr-un tunel o fină de cale fe
rată ruptă. Pînă la sosirea pri
mului tren nu mai erau decît 
20 de minute, timp în care cel 
doi militari au acționat cu 
promptitudine, anunțind gările 
din apropiere fi echipa de in
tervenție. Sosită la fața locului, 
echipa de intervenție, a reușit 
să remedieze la timp defecțiu
nea, preîntîmpinînd. astfel, un 
accident de cale ferată. Acțiu
nea celor doi caporali a salvat 
un tren care punea în pericol 
viața unor oameni, fi a unor hu-

1. Romă-
U.R.S.S. ;

Polonia ; 6.
Germania ;

5.
R.F.

3.

PROGRAM COMPETITIONAL
FOTBAL. Pentru etapa a Vl-a 

a diviziei naționale A progra
mul meciurilor de duminică din 
Capitală este următorul : Di- 
namo-Steagul roșu, stadion Di
namo. ora 16 și Steaua-Polileh- 
nica Iași, stadion „23 August", 
ora 18.45. In țară : Universitatea 
Craiova-Sportul 
C.S.M. Reșița-F.C. 
C.F.R. Cluj-Rapid. 
Timișoara-, ,U“ 
Argeș, A.S.A.
Bacău, partida _. _______
U.T.A. are loc astăzi de la ora 
15. întilnirea fiind televizată în 
direct.

CICLISM. Mîine pe stadionul 
„23 August" din Capitală, în 
jurul orei' 18.30 are loc sosirea 
in „Turul României". După în
cheiere curșei va avea loc fes
tivitatea de premiere a cicliști
lor. • Pe stadionul Dinamo au 
loc întreceri in cadrul campio- 

și

studențesc. 
Constanța, 

Politehnica 
Cluj. JiuI-F.C. 
Tg. Mureș-S.C.

F.C. Petrolul-

natului național individual 
pe echipe ale juniorilor.

HANDBAL. Tn cadrul etapei a 
IlI-a a ..Cupei de toamnă", în 
Capitală au loc următoarele 
jocuri ■ Dinamo București-Di- 
namo Brașov (m), teren Dinamo, 
ora 11, Univ. București-Rapid (f). 
teren Constructorul, ora 10.10 ; 
I.E.F.S. — Confecția (f), teren

Tineretului, ora 17,30 In țară, 
masculin ; C.S.U. Galați-S.C. 
Bacău, „U“ Cluj-Independența 
Sibiu. Minaur. Baia Mare-Poli- 
tehnica Timișoara, A.S.A. Tg. 
Mureș-C.S.M. Reșița ; feminin : 
Univ. Iași-Țextila Buhuși, Rul
mentul Bîrlad-Mureșul Tg. Mu
reș. Univ. Timișoara-Voința O- 
dorheiu. C.S.M. Sibiu-Construc- 
torul Timișoara.

AUTOMOBILISM. Mîine, 
jurul 
fata 
tal.
României", competiție ___
parte din campionatul național 
de raliuri (etapa a V-a).

BASCHET. Sala Dinamo din 
Capitală găzduiește un turneu 
internațional organizat de aso
ciația sportivă I.C.H.F. Parti
dele încep la ora 18.

TENIS. Azi și mîine continuă 
Ia Mamaia concursul de tenis 
rezervat juniorilor., dptat cu 
„Cupa speranțelor".

ATLETISM. Azi și mîine. de 
la orele 16. pe stadionul din 
Poiana Brașov au loc întilnirile 
de juniori România-Grecia 
(masculin) și România-Ceho- 
slovacia (masculin și feminin).

PARAȘUTISM. Astăzi de la 
ora 10, pe Aerodromul sportiv

în 
orei 11 are loc în 

hotelului Intercontinen- 
scsirea în „Raliul 

ce face

București—Clinceni are loc fes
tivitatea de închidere a campio
natului național de parașutism 
după care va urma un intere
sant program demonstrativ de 
acrobație.

BOX. Duminică, de Ia ora 10, 
are loc în incinta sălii Uzinei 
..Semănătoarea" din Capitală a 
IV-a reuniune din cadrul cam
pionatului republican indivi
dual.

RUGBI. In cadrul „Cupei fe
derației" duminică au loc în Ca
pitală. următoarele jocuri : 
Steaua-Chimia Năvodari, teren 
Ghencea. ora 9 (s. III), Dinamo- 
Grivița roșie, teren Ghencea, 
ora 10.30 (s. II) și Gloria-Spor- 
tul studențesc. teren Gloria, 
ora 10 (s. III). în țară: Poli
tehnica Iași-Rulmentul. Bîrlad 
(s. II). Agronomia Cluj-C.S.M. 
Sibiu (s.I). Univ. Timișoara- 
Știința Petroșeni (partidă amî- 
nată, petroșenenii- fiind plecați 
într-un turneu in Franța).

PATINAJ. Îecepînd de mîine. 
Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală este pus la 
dispoziție pentru public, astfel: 
joi și sîmbătă, de la orele 17- 
19 si duminică, de la orele 10— 
12 și 17—19.

GABRIEL FLOREA

ANUNȚ
ȘCOALA PROFESIONALĂ A ȘANTIERULUI 

NAVAL OLTENIȚA-ILFOV
Recrutează elevi pentru meseriile :

- SUDOR ;

- TUBULATOR NAVAL ;

- LĂCĂTUȘ CONSTRUCTOR NAVAL.

dl" J?;!.rîOgO. P*rioad.â, de ?c°lariiare elevii beneficiază
de întreținere total gratuită. 

- Peritru înscriere
- Cerere ;
- Certificat
- Certificat
— Fișă medicală.

se

de 
de

l

depun următoarele acte :

naștere original și copie ; 
studii (8-10 clase)

Informații suplimentare la secretariatul scolii 
„Nicolae Bâlcescu" Oltenița.
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de peste hotare
„Așteptăm și salutăm cu satisfacție 

vizita in Columbia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu"

Printre tinerii care au participat la cel de-al X-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților de la Berlin și care au vizi
tat în continuare România,la invitația C.C. al U.T.C., s-a numărat 
și Mario Restrepo, membru al delegației naționale din Columbia 
la Festival, reprezentant al Tineretului Mișcării Ample Columbiene 
(„Movimiento Amplio Colombiano"). înaintea plecării din Româ
nia, oaspetele columbian a avut amabilitatea să acorde „Scînteii 
tineretului" un scurt interviu. Avind în vedere participarea sa la 
Festival, i-am solicitat oaspetelui o apreciere asupra acestui eve
niment și a prezenței delegației 
de la Berlin.

— Noi dăm o apreciere pozi
tivă acestei ediții a Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților pentru posibilitățile largi 
de contacte, discuții, schimb de 
păreri și de experiență pe care 
le-a oferit unui mare număr de 
tineri, reprezentând organizații de 
diverse orientări și tendințe din» 
întreaga lume. Pentru noi, tinerii 
columbieni, ca și pentru ceilalți 
soli ai tineretului din America 
Latină, cadrul oferit de Festival 
pentru stabilirea de contacte și 
relații a fost deosebit de util, 
deoarece distanțele apreciabile 
care separă America Latină de 
celelalte continente creează 
adesea dificultăți în dezvoltarea 
unor relații mai strînse cu orga
nizațiile de tineret din alte zone 
geografice. Participarea noastră 
a Festival a fost, de asemenea, 
in prilej de a constata cu satis- 
acție simpatia și solidaritatea 

de care se bucură în rîndurile 
ineretului progresist din întreaga 

lume lupta poporului columbian 
și a celorlalte popoare latino- 
americane, pentru recîștigarea 
dreptului de a dispune în mod 
suveran de bogățiile naționale, 
pentru o politică independentă, 
conformă propriilor lor interese.

- Care sint preocupările 
principale ale organizației dv. 
în actuala etapă ?

- Una din preocupările prin
cipale am amintit-o deja : Miș-

Declarația reprezentantului 
președintelui C.C. al F.P. Laoțian

Agenția V.N.A. informează ră 
Fumi Vongvicit, reprezentant 
plenipotențiar al președintelui 
C.C. al Frontului Patriotic Lao
țian, consilier special al delega
ției forțelor patriotice la con
vorbirile de la Vientiane, a dat 
publicității o declarație în legă
tură cu refuzul guvernului de 
la Vientiane de a semna proto
colul convenit referitor la re
glementarea problemelor politi
ce și militare concrete ce de
curg din Acordul de restabilire 
a păcii și înțelegere națională 
în Laos.

în declarație se arată că re
fuzul intervine după concesiile 
deosebit de importante făcute 
de forțele patriotice pentru a

Sesiunea Comitetului 
special al Adunării Ge

nerale a O.S.A.

Sprijin pentru 
inițiativa reluării 
relațiilor eu Cuba

Revizuirea Cartei Organizației 
Statelor Americane pentru a o 
pune de acord cu marile muta
ții și transformări intervenite 
pe arena internațională in ulti
mul sfert de secol, pentru ca ea 
să reprezinte și să răspundă a- 
devăratelor interese și aspirații 
ale popoarelor latino-americane 
— aceasta este tema dezbateri
lor care au loc în prezent la 
Washington, în cadrul sesiunii 
Comitetului special al Adunării 
Generale a Organizației Statelor 
Americane.

Multe state membre ale O.S.A. 
consideră că obiectivul coope
rării latino-americane nu va pu
tea fi atins, atit timp cit în ca
drul organizației continuă să 
existe tendința de menținere a 
influenței economice și militare 
străine asupra continentului la- 
tino-american.

Potrivit unor cercuri diploma
tice apropiate actualei sesiuni, 
proiectul de rezoluție al Vene- 
zuelei, cu privire la libertatea 
politică a statelor continentului 
de a relua relațiile diplomatice 
cu Cuba, proiect prezentat la 
ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.S.A., are șanse reale 
de a întruni majoritatea de vo
turi necesară pentru adoptarea 
sa. Pînă în prezent, 11 din cele 
23 de state membre au anunțat 
că sprijină această inițiativă. 
Este vorba de Mexic, Chile, Ar
gentina, Peru, Jamaica, Trini- 
dad-Tobago, Barbados — care 
întrețin deja relații cu Cuba — 
cărora li se adaugă Panama, E- 
cuador, Venezuela și Columbia. 
Ziarul „New York Times" a- 
nunță că Hondurasul le va urma 
exemplul in curînd, fapt care va 
asigura proiectului de rezoluție 
majoritatea simplă de voturi.

tineretului columbian la întîlnirea 

carea Amplă Columbiana se 
pronunță cu fermitate pentru 
readucerea în proprietatea po
porului și folosirea conform pro
priilor noastre interese a resur
selor naturale ale țării. După 
cum știți, acestea sînt destul de 
multe și de importante pentru a 
asigura dezvoltarea țării. In sub
solul Columbiei se găsesc zăcă-

Mario Restrepo, repre
zentant al Tineretului 
Mișcării Ample Colum
biene, răspunde între
bărilor „Scînteii tinere

tului"

minte de petrol, aur, platină și 
smaragde - pentru a nu aminti 
decit pe cele mai importante. 
Tot ce rămine de făcut este să 
Scoatem aceste resurse de sub 
controlul societăților străine și 
să le exploatăm în interesul 
propriei noastre dezvoltări. In 
acest scop, ne pronunțăm pen
tru dezvoltarea relațiilor noastre 
externe cu toate țările lumii, in
diferent de sistemul lor social- 
economic, inclusiv cu cele socia
liste, pe baza egalității în drep
turi, a respectării independenței 
fiecăruia. Este motivul pentru 
care așteptăm și salutăm cu 
satisfacție vizita în Columbia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

contribui la progresul negocie
rilor, concesii pe deplin cores
punzătoare cererilor formulate 
de prințul Suvanna Fuma, pri
mul ministru al guvernului de 
la Vientiane, și sugestiilor în
sărcinatului cu afaceri a.i. al 
S.U.A. la Vientiane, care au dat 
asigurări repetate că, în cazul 
îndeplinirii acestor cereri și su
gestii, protocolul va putea fi 
semnat imediat.

Ziua 

națională 

a Maltei
In această zi, poporul micului stat Malta aniversează un mo

ment de importanță deosebită în frămintata sa istorie : a noua 
aniversare a zilei, în care, lupta sa de peste un secol și jumătate, 
a fost încununată de obținerea independenței. Deschizind o nouă 
pagină în viața poporului maltez, cucerirea independenței a fost 
urmată de eforturi stăruitoare pentru înscrierea țării pe calea
progresului.

Așezată în Marea Mediterană, 
la numai 100 de km sud de Sici
lia și circa 225 km nord de coas
tele Africii, într-o zonă de în
crucișare a principalelor dru
muri maritime, Malta pare să 
fie unul dintre multele „poduri" 
care legau, acum mai bine de 
170 000 de ani. Europa de Africa. 
Peste tot, în cele 3 insule popu
late. care alcătuiesc arhipelagul 
maltez — Malta. Gozo și Comi- 
no — sînt prezente numeroase 
mărturii ale trecutului îndepăr
tat. Multe peșteri și fisuri tec
tonice au păstrat pînă în zilele 
noastre urmele vieții animale ;și 
omenești de pe aceste meleaguri.. 
Ghar Dalam. cea mai impor
tantă peșteră din Malta este un 
adevărat depozit de fosile, rămă
șițe ale unor animale gigantice 
și păsări maritime, ce au trăit 
în epoci preistorice în această 
regiune. Tot aici, pe cursul unui 
rîu subteran, au fost descoperite 
și urmele primelor existențe 
umane, păstrate astăzi cu mare 
grijă intr-un muzeu aflat la in
trarea în peșteră.

Datorită climatului excelent, 
forțele de eroziune nu au dis
trus monumentele arhipelagului,; 
așa cum s-a intimplat în cele
lalte zone ale Mediteranei. Civi
lizația megalitică, dezvoltată în
tre anii 3000 și 2000 î.e.n.. este 
în mod remarcabil păstrată. O 
serie de temple megalitice de pe 
insula Malta, care concurează în 
semeție cu construcțiile moder
ne. pot fi socotite printre minu
nile lumii. Atracția pentru aces

Sintem siguri că această vizită 
va avea rezultate rodnice pentru 
ambele popoare, pentru dezvol
tarea în viitor a relațiilor româ- 
no-columbiene, pentru cauza 
păcii și cooperării internaționale.

Ca organizație de stînga, care 
face parte, împreună cu comu
niștii și alte forțe progresiste, 
din frontul partidelor de stînga 
din Columbia, Mișcarea Amplă 
Columbiană și-a înscris, de ase
menea, în program importante 
obiective sociale. Este vorba în 
principal de lupta pentru refor
ma agrară, pentru salarii cores
punzătoare pentru muncitori, 
pentru măsuri eficiente de com
batere a șomajului - adică 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale maselor populare.

- Ați avut prilejul sâ vizi
tați România. Cu ce impresii 
plecați dupâ această vizitâ ?

- Plec cu impresii deosebit de 

bogate și de puternice. Româ
nia este o țară extraordinară - 
frumoasă, bogată, în plină dez
voltare.. Am fost primiți pretutin
deni cu multă prietenie și cor
dialitate, chiar cu sentimente de 
fraternitate. Sigur, aceasta se 
datorează și faptului că avem 
temperamente asemănătoare și 
limbi înrudite. Această afinitate 
etnică și lingvistică este foarte 
importantă, căci dorim să rea
lizăm în Columbia ceea ce s-a 
realizat la dv. în România și am 
putea prelua din experiența dv. 
în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale. Adăugind și pro
gresul realizat cu acest prilej în 
relațiile noastre cu organizația 
tineretului din România, pot 
spune că această vizită a fost 
deosebit de utilă și de bogată 
în sugestii și semnificații I

Interviu realizat de 
BAZIL ȘTEFAN

In sala Gregorio Vasquiez, 
a Bibliotecii Naționale a Co
lumbiei, s-a deschis expozi
ția „Cartea și discuri româ
nești" — manifestare cultu
rală organizată in cadrul ac
țiunilor ce au marcat Ziua 
națională a Republicii Socia
liste România, precum și in 
cinstea vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, în 
Columbia.

Expoziția a fost deschisă de 
către directorul Bibliotecii 
Naționale, profesorul univer
sitar Eduardo Santa, care a 
subliniat importanța aces
tei manifestări în cadrul 
eforturilor de apropiere din
tre cele două popoare.

Vedere din Sliema.

te monumente preistorice este 
consolidată și de existența unor 
importante opere de artă, ca 
idoli din piatră, reprezentări în 
relief a diferitelor animale și 
păsări, colecții de ceramică, or
namente personale etc.

Datorită poziției sale strategi
ce. a porturilor maritime natu
rale excelente, Malta a consti
tuit. încă din timpuri străvechi, 
un punct de interes pentru ve
cinii săi mai puternici. începînd 
cu sfîrșitul secolului XIII î.e.n., 
Malta este ocupată succesiv de 
fenicieni, greci, cartaginezi, ro
mani. bizantini, arabi, nomazi, 
francezi, spanioli, englezi. După 
căderea Ierusalimului și cuceri
rea insulei Rhodos de către 
turci, în Malta se mută. în 1530, 
cavalerii ordinului Sf loan, 
care-si vor lua. încenînd cu a- 
ceastă dată, numele de cavalerii 
de Malta.

Dominația străină îndelungată 
nu a rămas fără urmări. In a- 
cest sens, revista Rinascita scria 
următoarele : ..Din nefericire, 
baza militară și șantierele pen
tru repararea navelor de război 
britanice au reprezentat în ulti
mul secol unica „industrie" a 
insulei, de care a depins viața 
maltezilor". Acest lucru se re
flectă Si în comerțul exterior, 
caracterizat printr-un puternic 
dezechilibru între import și. ex
port, In general. Malta exportă 
piei, textile, legume, flori, con
serve și importă mașini, chimi
cale. lubrefianți etc.

Voința poporului maltez de

CORVORBUUlt ttELEtAJIPI
C.C. AL P.C.R LA PEKIN

Delegația C.C. al P.C.R., for
mată din tovarășii Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., și Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află în
tr-o vizită neoficială de priete
nie în R.P. Chineză, a continuat, 
vineri, la Pekin, convorbirile 
cu Ciu En-lai, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, și Cian Ciun-ciao, mem
bru al Comitetului Permanent al

ALGER

Lucrările Conferinței 
țărilor nealiniate

Numeroși șefi de stat și de 
guvern, alți conducători de de
legații, precum și lideri ai miș
cărilor de eliberare invitați la 
lucrări continuă să expună, în 
cadrul celei'de-a patra Confe
rințe la nivel înalt a țărilor ne
aliniate de la Alger, poziția ță
rilor lor, a organizațiilor pe 
care Ie reprezintă, față de prin
cipalele probleme ale situației 
internaționale actuale, relevînd 
importanța eforturilor îndrepta
te spre asigurarea păcii și secu
rității mondiale, spre eliminarea 
oricăror forme de dominație co
lonialistă, neocolonialistă și im
perialistă.

Vineri, în cea de-a treia zi a 
conferinței, s-au înscris la cu- 
vint peste 30 de vorbitori ; este 
și acesta un aspect al importan
ței ce se acordă reuniunii inter
naționale a șefilor de stat sau 
de guvern din marea majorita
te a țărilor nealiniate. Pină în 
prezent au vorbit președintele 
Tunisiei, Habib Bourguiba, pri
mul ministru al Guvernului Re
voluționar al Cubei, Fidel Cas
tro, președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. 
Nguyen Huu Tho, ministrul de 
externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda, și regele 
Birendra al Nepalului.

în pauzele Conferinței la ni
vel înalt sau paralel cu lucră-Rezoluție

Grupul parlamentar al Par
tidului Progresist islandez, din 
care face parte și primul minis
tru Olafur Johannesson, a adop
tat în unanimitate o rezoluție 
prin care cere guvernului să 
adreseze un avertisment oficial 
Angliei în legătură cu conflictul 
codului. în termenii acestei re
zoluții, guvernul britanic ar 
urma să fie informat că orice 
noua tentativă de hărțuire a na- 

a-și hotărî singur, în mod liber 
și suveran destinele, și-a găsit 
însă expresie într-o serie de 
măsuri luate de cabinetul pri
mului ministru al Maltei. Dom 
Mintoff, la scurt timp de la 
instaurarea sa : scoaterea din 
insulă a comandantului-șef al 
forțelor navale mediteraneene 
ale N.A.T.O., denunțarea acor
dului anglo-maltez din 1964, ela
borarea unor planuri de dezvol
tare, orientate spre o accelerare 
a progresului social-economic, 
spre crearea unor noi obiective 
industriale, paralel cu moderni
zarea celor existente, spre in
tensificarea turismului.

Opinia publică din țara noas
tră urmărește cu viu interes și 
simpatie eforturile poporului 
maltez în direcția transformării 
insulelor sale într-o zonă a 
progresului și bunăstării, ferită 
de furtunile războiului. Vizita 
pe care primul ministru al Mal
tei a efectuat-o. în 1971. în țara 
noastră. întîlnirile și discuțiile 
avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, au adăugat noi 
valențe,și au contribuit la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre poporul ro
mân și maltez. în toastul rostit 
cu prilejul dejunului oferit în 
cinstea oaspetelui maltez, tova
rășul Nicolae Ceausescu spunea : 
„Npi. înțelegem bine preocupă- 
rilș. dumneavoastră pentru a 
asigura o dezvoltare indepen
dentă a țării, deoarece și Româ
nia a fost și este preocupată de 
acest lucru. Sper că dezvoltarea 
colaborării dintre țările noastre 
va contribui la întărirea inde
pendenței lor. la ridicarea bună
stării ambelor popoare".

ST. O. ACHIM

Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez.

Convorbirile care s-au înche
iat în cursul serii s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială 
și prietenească.

Din partea română la convor
biri au participat, de asemenea, 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României la Pekin, iar din par
tea chineză Keng Piao. membru 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, și Ciao Kuan-hua, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
ministru adjunct al afacerilor 
externe.

rile ei, comisiile pe probleme 
politice și economice și-au con
tinuat dezbaterile pentru a de
fini proiectele unor rezoluții 
sau declarații prezentate de mai 
multe țări, ale altor documente 
de importanță ce vor fi supuse 
spre aprobare șefilor de stat sau 
de guvern.

Pe de altă parte, de diminea
ță pînă seara tîrziu, aici în ca
pitala algeriană se desfășoară o 
intensă activitate diplomatică, 
în pauzele conferinței, în săli
le din apropierea „Palatului Na
țiunilor" de la Club des Pins și 
la reședințele oficiale rezervate 
oaspeților au loc întâlniri bila
terale sau alte întruniri mai 
largi. Șeful statului gazdă, 
Houari Boumediene, președinte
le actualei conferințe de la Al
ger, a avut întrevederi, discu
ții cu numeroase personalități 
politice prezente în aceste zile 
aici, fiind abordate probleme 
legate de ordinea de zi a reuniu
nii, de desfășurarea ei in cele 
mai bune condiții.

In timpul acestor intervenții, 
s-a pus un accent deosebit pe 
necesitatea desăvirșirii libertății 
politice a tuturor popoarelor 
care mai trăiesc încă sub jugul 
colonialismului, neocolonialis- 
mului și imperialismului, a sta
bilirii de noi relații economice 
internaționale, pe baza dreptă
ții, egalității și suveranității fie
cărei țări.islandeză
velor de patrulare islandeze de 
către vasele militare britanice va 
atrage ruperea relațiilor diplo
matice dintre cele două țări, 
între altele, rezoluția invită gu
vernul islandez să protesteze pe 
lingă Consiliul N.A.T.O. împo
triva recunoașterilor efectuate 
zilnic de către avioanele mili
tare britanice deasupra zonei 
naționale de pescuit de 50 de 
mile a Islandei. în cazul în care 
consiliul nu va condamna ase
menea acte, Islanda ar urma să 
reconsidere problema apartenen
ței sale la N.A.T.O. Rezoluția 
adoptată de grupul parlamentar 
va fi prezentată cabinetului is
landez în cadrul reuniunii aces
tuia de marți, 11 septembrie.

ȘEDINȚA 
COMISIEI MILITARE 

DE ARMISTIȚIU 
DIN COREEA

La Panmunjon a avut loc o 
nouă ședință a Comisiei milita
re de armistițiu din Coreea, 
convocată la cererea părții 
R.P.D Coreene. Potrivit agen
ției A.C.T.C., în cadrul ședinței, 
reprezentantul R.P.D. Coreene 
a protestat energic împotriva 
introducerii neîncetate, de către 
partea americană, a unor mari 
cantități de armament modern 
și echipament militar, precum 
și împotriva recentelor mane
vre militare americano-sud-co- 
reene. desfășurate pe teritoriul 
Coreei de sud, inclusiv de-alun- 
gul liniei militare de demarca
ție dintre Nord și Sud.

Reprezentantul R.P.D. Coree
ne a calificat aceste acțiuni 
drept violări ale acordului de 
armistițiu, menite să creeze ten
siune între cele două părți ale 
Coreei și a cerut retragerea ne- 
întîrziată a trupelor străine de 
pe teritoriul Coreei de sud.
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• GUVERNUL Republicii 
Guyana și Guvernul Regal de 
Uniune Națională a Cambodgici 
(G.R.U.N.C.) au hotărit să sta
bilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — anunță un 
comunicat comun dat publicită
ții la Alger. Comunicatul a fost 
semnat de Sarin Chhak, mi
nistrul afacerilor externe al 
G.R.U.N.C., și Shridath Ram- 
ohal, ministrul de externe al 
Guyanei.

La ceremonia semnării au 
’ost prezenți Norodom Sianuk, 
reful statului cambodgian, și 
mimul ministru al Guyanei, 
orbes Burnham.

• JOI SEARA, la invitația Pen- 
’lubului libanez profesorul ro
mân Virgil Cândea a ținut, la 
Beirut, o conferință despre via
ța și opera marelui cărturar Di- 
mitrie Cantemir.

După patru ani am parcurs 
din nou traseul primului itine
rar al vizitei de documentare în 
Bulgaria : Sofia. Ruse, Plovdiv, 
Plevna, Ruse, Pazargik, Staro 
Zagora, Varna... precum și loca
lități rurale învecinate. Schim
bările sînt vizibile pretutindeni. 
Orașele s-au extins, bulevardele 
au fost înfrumusețate ; „porți
le" urbelor sînt acum uzine și 
fabrici ; satele, la rîndul lor, s-au 
orășenizat și au o anume spe
cializare in producerea și in
dustrializarea produselor agri
cole. Iată cîteva realizări obți
nute în acest scurt interval de 
timp.

• Combinatul siderurgic „Kre- 
mikovtî" nu mai este „cel mai 
mare și important șantier al 
Bulgariei", ci un foarte puternic 
furnizor de oteluri. Fiecare din 
secțiile sale — furnale, converti- 
zoare. oțelărie, laminoare etc — 
constituie cite o uzină comple
xă, automatizată. Numai termo
centrala, care aprovizionează a- 
ceastă mare întreprindere, pro
duce o cantitate de energie elec
trică de 1,5 ori superioară celei 
realizată în întreaga Bulgarie a 
anilor 1932. • In orașele tării au 
fost construite 65 mii de aparta
mente • Au fost racordate la 
sistemul energetic national — 
producind la întreaga capacitate
— hidrocentralele construite pe 
riul Iskăr • Colectivul Uzinei 
„Madara" din Sumen a produs 
primele tipuri de automobile 
bulgărești • In 1972, industria 
Plovdivului a realizat. în numai 
zece zile, producția anului 1938
• In decursul celor patru ani de 
referință ai reportajului de fată, 
pe harta economică a tării ve
cine și prietene au apărut peste 
două sute de noi capacități, iar 
constructorii și-au făcut cunos
cute alte trei mii de noi adrese
• S-a încheiat acțiunea de con
centrare și specializare a pro
ducției agricole : în Bulgaria e- 
xistînd acum 170 de astfel de 
unități, care cuprind 96 la sută 
din pămintul arabil al tării. Cu 
o suprafață medie de 26 000 de 
hectare, complexele agroindus
triale pot oferi condiții prielnice 
pentru practicarea unei agricul
turi intensive, de mare eficien
tă

Sub conducerea comuniștilor, 
aceste succese sînt rodul muncii 
oamenilor, al plănuirilor și efor
turilor lor. al permanentei preo
cupări manifestată pentru însu
șirea noilor meserii (comparativ 
cu 1950, astăzi opt din zece me
serii care se practică sînt ab
solut noi pentru oamenii Bulga
riei) și mai ales pentru autoper- 
fectionare. Iar cei mai multi 
dintre cei care s-au desprins de 
pămînt și s-au pregătit pentru 
meseriile de otelar. chimist, son
dor, constructor de hidrocentra
le etc. etc sînt tineri. La Kremi- 
kovtî , acolo unde pulsează ini
ma siderurgiei bulgare — într-o 
zi realizîndu-se producția din- 
tr-un an a Bulgariei de acum 
trei decenii — patru din cinci 
saiariati sînt membri ai Uniunii 
Tinereiului Comunist Dimitro- 
vist. Calitatea și diversitatea o- 
telurilor, indicele ridicat de uti
lizare a capacităților de produc
ție reflectă omogenitatea profe
sională a colectivului, cota înal
tă a responsabilității și ambiția 
autodepășirii. Iar panoul de o- 
noare al muncii cuprinde numele 
unor schimburi întregi de tineri
— de Ia intrarea în producție a 
combinatului autori a peste o 
mie de inovații și raționalizări, 
participant! nemijlociti la rezol
varea a mai bine de o sută de

Adunare festivă la Sofia
în prezența conducătorilor de 

partid și de stat ai R. P. Bulga
ria, în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, vi
neri, a avut loc la Sofia aduna
rea festivă consacrată aniversă
rii a 29 de ani de la eliberarea 
țării de sub jugul fascist.

Cu acest prilej a vorbit Ivan 
Primov, secretar al C.C. a) P.C.B. 
El a subliniat marile succese

„Ziua României la Târgul 
internațional de la Zagreb
In cadrul Tîrgului internațional de toamnă de la Zagreb, vi

neri a fost organizată „Ziua României". Cu acest prilej, amba
sadorul român la Belgrad, Vasile Șandru, imprâună cu directorul 
pavilionului României, Emil Fleșeriu, au oferit o recepție. Au 
luat parte Miriana Krstinici și Ivo Ierkici, membri ai Vecei 
Executive Federale, Vuko Dragasevici, secretar pentru muncă, 
Ivo Kustrak, secretar pentru agricultură, membri ai Consiliului 
Executiv din Croația, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați 
la Belgrad, membri ai corpului consular din Zagreb, precum și 
un mare număr de reprezentanți ai vieții economice iugoslave 
și participant străini, prezenți Ia Tirgul de la Zagreb, ziariști 
iugoslavi și străini.

în cea de-a 2-a zi a Tirgului, standurile pavilionului românesc 
au cunoscut un mare aflux de vizitatori care au dat o înaltă 
apreciere exponatelor, cerînd explicații în legătură cu caracteris
ticile tehnice și, în general, in legătură cu realizările economiei 
românești.

Demisia cabinetului 
bolivian

• CABINETUL bolivian a 
demisionat vineri in bloc, la 
cererea președintelui Hugo Ban
zer, relatează agenția Reuter. 
Președintele Banzer a solicitat 
demisia colectivă a guvernului 
pentru a putea acționa în ve
derea eliminării divergențelor 
care se manifestă între parti
dele care sprijină regimul său 
militar, consideră aceeași agen
ție.

• APARATAJUL de la bor
dul laboratorului spațial „Sky- 
Iab“ a înregistrat joi o explozie 
solară de o forță egală cu 100 
milioane de bombe atomice. 
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probleme stringente apărute în 
procesul de producție.

Și tot despre oameni vorbind, 
se cere remarcată performanta 
constructorilor de pe șantierul 
centralei atomoclectrice de la 
Kozloderi care au asimilat pro
cesul tehnolRgic și au folosit 
pentru prima dată betonul bio
logic cu scopul de a evita com
plet efectul nedorit al radiații
lor. Iar liantul ce permite obți
nerea unui efect maxim prin fo
losirea a celor mai noi și avan
sate metode este competenta 
constructorilor. A celor din bri
gada lui Boris Boiagiev, ca și a 
tinerilor constituiti in formația 
de șoc condusă de Todor Todo
rov. Majoritatea s-au format 

ENERGII

TINEREȘTI
însemnări din R. P. Bulgaria de GH. FECIORI)

aici ca meseriași. Dintre țăranii 
de ieri, dintre crescătorii de ani
male și legumicultorii care prin 
școli sau direct pe șantier au 
dobindit o specializare nouă, s-a 
format acest vrednic detașament. 
De asemenea, la Ruse, pescarii 
și docherii de ieri au ridicat din 
temelii Uzina de instalații elec
trice, unitate industrială de elită 
unde se produc peste nouă sute 
de sortimente exportate în 31 
de țări ale lumii. Aici, Danca 
Sioianova și Stefan Hegulov 
conduc formafii de recordmeni 
cunoscute în toată republica.

Schimbări profunde în struc
tura ocupațiilor s-au produs — 
odată cu înfăptuirea planului 
politic national de industrializa
re — în toate zonele tării.- Pes
carii din Burgas și agricultorii 
Pievnei au deprins tainele chi
miei, astăzi lucrind cu randa
ment superior in rafinăriile de 
petrol. Iar sătenii din zonele 
Stara Zagora și Vrața au parti
cipat nu numai Ia înălțarea com
binatelor chimice dar s-au șl 
pregătit în meseriile solicitate, 
astăzi stăpinind cu competență 
imensele retorte unde se plămă
desc, anual, peste o jumătate de 
milion de tone îngrășăminte chi
mice. Prin participare plenară, 
tinerii din industrie contribuie 
la realizarea unui ritm mediu de 
creștere a productivității muncii 

pe care le-a obținut poporul 
bulgar în toate domeniile de ac
tivitate în perioada de după 9 
septembrie 1944 și a relevat ac
țiunile Bulgariei, în lupta pen
tru stabilirea unui climat de 
pace, colaborare și securitate în 
Europa și în întreaga lume, pen
tru pace, colaborare și bună- 
vecinătate în Balcani.

Adunarea s-a încheiat cu un 
concert festiv prezentat pe scena 
Operei Naționale din Sofia.

în cadrul turneului pe 
care-1 efectuează prin mai 
multe țări din America La
tină, artiștii români Teodora 
Lucaciu, Marta Joja, Gh. 
Crăsnaru și Mihai Constanti- 
nescu au susținut un recital 
în Sala Alzedo din Lima, 
care s-a bucurat de un succes 
deosebit.

Programul din Sala Alzedo 
a fost înregistrat de postul 
de radio național și va fi 
difuzat cu ocazia vizitei în 
Peru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

• DELEGAȚIA Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție din România, 
condusă de Titus Popescu, 

anuale de peste 8 Ia sută, ceea 
ce permite o contribuție la aco
perirea sporului producției in
dustriale de 70—80 la sută.

Celui care străbate astăzi Bul
garia îi vine ușor să observe 
schimbările radicale ce au avut 
loc în toate celelalte sectoare ale 
economiei, dar cel mai vizibil în 
sat. Acesta s-a urbanizat. 
Talapița, de pildă, sau Balga- 
reni sau Pîrveneț... Casele sînt 
supraetajate ; străzile au îm
brăcăminte asfaltică : parcurile 
ocupă zeci de hectare și cuprind 
complexele sportive, teatrul de 
vară și terenurile de joacă ale 
copiilor, clădirile școlilor sînt 
impunătoare, iar policlinicile în
cadrate cu personal calificat.

Fiecare are specificul, determi
nat de tradiția culturilor agricole 
și, mai nou, de sectorul de in
dustrializare a producției obți
nută. „Uzina noastră, spunea 
Vasca Alexandrova, secretara 
organizației de tineret din Bal- 
gareni, concentrează energia a 
zece mii de oameni. Secțiile 
principale : mecanica, legumicul
tura. viticultura, pomicultura, 
zootehnia și industria conserve
lor sînt deservite în principal de 
către tineri ; de o parte dintre 
aceia care, în proporție de a- 
proape sută la sută, s-au pregătit 
în meseriile impuse de dezvol
tarea nouă pe care o cunoaște 
satul. Sintem 120 de specialiști, 
toți tineri ; dintre cei opt sute 
zece mecanizatori, două treimi 
sînt membrii ai organizației de 
tineret". Și, acești oameni au 
reușit să obțină producții medii 
de o sută tone de roșii la hec
tar, 12 tone de struguri Ia hec
tar și prelucrează fructele și le
gumele în 26 de sortimente de 
conserve, dulcețuri și sucuri.

...Cîteva secvențe dintr-o că
lătorie, de-a lungul a sute și sute 
de kilometri, prin țara vecină 
și prietenă, imagini ale muncii 
însuflețite desfășurată de po
porul bulgar pentru continua în
florire a patriei sale, pentru îna
intarea ei pe calea vieții noi, 
socialiste.

Tîrgul internațional 
de la Brno

Conducători 
cehoslovaci la 

expoziția 
românească

Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
Gustav Husak, președintele 
guvernului federal, Lubomir 
Strougal, alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci, 
au vizitat , expoziția româ
nească din cadrul Tîrgului 
internațional de la Brno. 
Oaspeții au fost întâmpinați 
de ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș, și de di
rectorul expoziției, Dan Ște- 
fănescu.
..Tovarășul Gustav Husak a 

dat' o înaltă apreciere nivelu
lui tehnicii pe care România 
socialistă o expune la ediția 
jubiliară din acest an a târ
gului,* 'felicitând pe expozanții 
români pentru modul intere
sant de prezentare a produ
selor.

vicepreședinte al Consiliului 
U.N.C.A.P., care, la invitația 
Organizației austriece a coope
rativelor agricole de producție 
„RAIFFEISEN", a efectuat o 
vizită în Austria, a fost primită 
de ministrul austriac al agricul
turii și silviculturii, Oskar 
Weihs. In cursul convorbirii 
care a avut loc, a fost efectuat 
un schimb de păreri asupra 
unor probleme privind agricul
tura din cele două țări, subli- 
niindu-se cu acest prilej per
spectivele favorabile in vederea 
lărgirii contactelor și colaboră
rii româno-austriece

• CONSILIUL MUNICIPAL 
al orașului Fort Lamy a adop
tat o hoiărire potrivit căreia 
capitala Ciadului se va chema 
de acum înainte Ndjemena — 
anunță agenția France Presse. 
De asemenea, consiliul a hotărit 
schimbarea denumirilor princi
palelor străzi ale capitalei țării.
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