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Pe platforma 
combinatului 

de fibre 
artificiale 
din Iași

CU SPRIJINUl BENEFICIARULUI - 
tfSTANIELE AU FOST RECUPERATE
Cu patru luni în urmă con

structorii și beneficiarii de pe 
platforma Combinatului de fi
bre sintetice Iași se arătau des
tul de nemulțumiți de ritmul 
lor ; nu aveau asigurată forța

• Președintele Nicolae 
Ceausescu — „oaspete de 
onoare** al capitalei Republi
cii Columbia • înalții soli ai 
României au sosit ieri la Me
dellin, cel mai mare centru 
economic al Columbiei • Bo
gat program de întîlniri cu 
personalități ale vieții so- 
cial-politice columbiene • 
„Salutăm în dumneavoas
tră — a declarat Hugo 
Escobar Sierra, președintele 
Congresului Național — pe 
reprezentantul unui popor 
admirabil, de o deosebită 
sensibilitate socială și de 
promițătoare perspective de 
progres, un popor entuziast 
care, sub conducerea dum
neavoastră s-a făcut cunos
cut în diferite părți ale 

lumii.**

REPUBLICA COLUMBIA

TOVARĂȘULUIMCOEAE CEAUSESCU

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
Președintele Republicii Co

lumbia, Misael Pastrana Bor
rero, și doamna Cristina de 
Pastrana au oferit, marți seara, 
o recepție în saloanele Palatu
lui prezidențial „Casa Bo
livar", în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

La recepție au luat parte 
membrii guvernului columbian, 
deputați și senatori, personali
tăți ale vieții culturale și știin
țifice, conducători ai unor mari 
societăți economice.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful

statului român. în vizita sa în 
Columbia.

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost pre
zentați șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Bogota.

în timpul recepției a fost 
prezentat un spectacol folcloric. 
Dansuri și cîntece, executate in

acompaniamentul unor instru
mente muzicale tradiționale, au 
evocat prin limbajul expresiv al 
artei populare, momente din via
ța națiunii columbiene, obice
iuri, datini.

Cei doi președinți au felicitat 
călduros pe artiști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

IMPERATIVUL
■ 3-tv-•- < '■' *y- ■ RECOLTAREA

9 TOATE FORJELE SATULUI CONCENTRATE LA 
RECOLTAREA FĂRĂ PIERDERI A PORUMBULUI, 
SFECLEI DE ZAHĂR, FLORII-SOARELUI, LEGU
MELOR Șl FRUCTELOR • ZECI DE MII DE ELEVI 
Șl STUDENȚI SÎNT PREZENȚI ÎN CAMPANIA A- 
GRICOLĂ • „CONDICA DE PREZENȚĂ" A SPE
CIALIȘTILOR — CÎMPUL ! • TOATĂ ATENȚIA 
PIESELOR DE SCHIMB PENTRU TRACTOARE Șl 
SEMĂNĂTORI • ORGANIZAȚIILE U.T.C. DIN U- 
NITĂȚILE AGRICOLE ÎȘI FAC CUNOSCUTE INI
ȚIATIVELE LOR MENITE SĂ IMPULSIONEZE RIT
MUL DE LUCRU « SEMĂNATUL GRÎULUI — 
LUCRARE CE TREBUIE EXECUTATĂ OPERATIV Șl 
CU COMPETENȚĂ.
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CULTURAL
•___ T. ARGHEZI :

PENSULA Șl DALTA

(literatură). ARCUȘUL

LUI KOGAN (FESTI

VALUL INTERNAȚIO-

NAL „GEORGE E-

NE5CU" • „LECȚIA"

LUI ALBERTO SORDI

(film)

de muncă corespunzătoare, a- 
provizionarea cu materiale (ci
ment. mai ales) nu se putea 
face la timp, utilajele nu erau 
livrate la timp de către unită
țile furnizoare. Se impuneau 
măsuri urgente și eficiente. S-a 
hotărît ca o parte din persona
lul Combinatului să-i ajute di
rect pe constructori.

— Ne-am propus formarea u- 
nor echipe de tineri care să lu
creze in afara programului lor 
pe șantier, acolo unde era ne
voie de munca necalificată, ne 
dă primele lămuriri tovarășul 
Victor Brinză. secretarul comi
tetului U.T.C. al C.F.S.

Tinerii operatori care, îna-* 
inte de această profesie, mai lu
craseră pe șantiere de construc
ții au constituit echipe de zidari, 
tencuitori, instalatori și electri
cieni. Zilnic, prin rotație, or
ganizațiile U.T.C. au fost pre
zente la lucrările de construe- • 
ții și montaj, fiecare tinăr an-' 
gajindu-se să efectueze cel pu-ț 
țiri 8 ore de muncă patriotică 
pe lună. S-au realizat mai mult 
de 16 000 ore suplimentare, e- 
chivalînd cu o valoare de pes- 
te 58 000 lei. Activitatea .con
tinuă fără întrerupere, organi- 
zîndu-se aici un adevărat. șan- . 
tier al tineretului. Beneficiarii 
au devenit ei înșiși... construc
tori. La secția fire II, maistrul 
Vasile Grăjdeanu a venit cu 
toată echipa de electricieni. Sînt 
toți tineri și dintre cei mai 
buni... meșteri.

în altă parte, un grup de 
fete, între care Eleonora Amă- 
riuței, Emilia Avătavului și Lu- 

•cia Aprodu — ajută la curățitul 
și transportul flanșelor, lindelor 
și ventilelor, pentru fire II. La 
stația electrică de la policonden- 
soare II, șeful de echipă Mihai 
Talancă face ultima verificare. 
Este foarte mulțumit de cum au 
știut tinerii din subordinea sa 
s-o pună la punct.

Despre hărnicia tinerilor de 
la C.F.S. și calitatea lucrărilor 
efectuate de ei, inginerul Gheqr- 
ghe Ciocan, șeful lotului insta
lații montaj, avea numai cuvin
te de laudă.

— Au lucrat și 12 ore, în zi
lele de repaus ; am făcut îm
preună cuei toate probele. Ne-au 
fost sprijin prețios la multe 
din lucrările de montaj. O echi
pă de la beneficiar a muncit 
alături de noi după program la 
montarea utilajelor sosite cu 
intirziere.

Paralel cu activitatea de rea
lizare a investițiilor, .în combi

nat, la noile secții, sînt forma
te și viitoarele cadre. Organiza
ția U.T.C. a urmărit ca pentru 
cei calificați la locul de pro
ducție să adapteze programa de 
pregătire condițiilor din secție, 
iar repartizarea noilor absolvenți 
să se facă pe locuri de muncă 
precise, după o reverificare a 
cunoștințelor.

Soluțiile tehnice aplicate 
(pentru prima dată în țară in
ginerul Mihai Iavorschi, utilizea
ză glisate cu structuri spațiale, 
în care timpul de turnare a unui 
tronson este de două săptămini, 
pregătirea cofrajelor de 20 de 
?ile, în loc ca procesul să dureze 
trei luni) ; grija deosebită pen
tru calitatea luctărilor (cea mai 
grea instalație — difil — exe
cutată de echipa lui Carol Ta
citei, a atins parametrii fără nici 
o defecțiune) ; sprijinul masiv 
al beneficiarului (circa 600 de 
oameni sînt angrenați la lucră
rile de finisaj și montaj) expli
că acum ciștigarea unui avans 
ce recuperează handicapul a 
două luni de zile. în acest fel 
este posibil — și asta ne-o de
monstrează activitatea zilnică 
pe platforma C.F.S. Iași — ca 
angajamentul să fie respectat.

V. RAVESCU
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9 ȘANTIER CU PRO

GRAM DE GRĂDI

NIȚĂ? • CUM CON- 

STRUIȚI? CUM AD

MINISTRAȚI? • CO- 

LABORÎND, CON

STRUCTORUL Șl BE

NEFICIARUL SPCT 

RESC CONTINUU 

RITMUL DE EXECU- 
ȚIE. ——

în aceste zile, a- 
tenția colectivelor 
de constructori este 
concentrată spre 
accelerarea ritmu
lui de lucru pe 
șantierele de in
vestiții, pentru a 
amplifica rezulta
tele bune din luna 
august și a face 
din septembrie lu
na celor mai înalte 
performanțe. Ho- 
tărîți să-și îndepli
nească angajamen
tul de a executa 
cele trei hale ale 
Centrului de pre
fabricate inainte de 
termen, colectivul 
de muncă al Trus
tului de construc
ții industriale și a- 
gricole iși depășeș
te cu regularitate 
sarcinile de pro
ducție planificate.
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IDEAL
SOCIAL

de MIHAI STOIAN

Vizitînd un insțitut de matematică din capitală, m-am tre
zit față-n față cu o serie de băieți care... au crescut prea 
repede mari. Erau - majoritatea cercetătorilor - oameni în 
jurul a treizeci de ani, mulți cu un an sau doi mai puțin 
chiar. Din dialogul purtat am aflat, cu relativă surprindere, că 
matematica reprezintă pentru ei o... profesiune încă din urmă 
cu 15-20 de ani. Meritul principal — recunoșteau cu totii - 
aparține foștilor profesori din clasele elementare, și abia p- 
urmă acceptau că, un merit secundar, le aparține și lor 
faptul că, încă de la 10-12-15 ani, ei - matematicieni em 
nenti astăzi - învățaseră că trebuie să muncească la mat 
matică — asta in afara lecțiilor curente — și de bună vo: 
cîte 4-5 ore, uneori 5-6 ore, zilnic. Cum ? Rezolvînd prob! 
me, ecuații etc. Desigur, un adolescent sau preadolescent c 
re se dedică, în felul acesta, unei viitoare profesiuni, a 
șanse maxime de a reuși, deși, celoilalți de-o vîrstă cu el 1 
poate apare ca fiind prea „retras", prea „studios"... Una .d 
grijile. mărturisite, ale tinerilor matematicieni de astăzi, 
fost, tocmai, să nu se însingureze, să nu se rupă cumva d 
colectivele din care, făceau parte, deși era deosebit de gre 
să împace și pretențiile vîrstei, joaca, setea de mișcare, o 
pretențiile specialității alese atît de devreme, dar - dovedit - 
atît de oportun. Chestiunea, evident, nu-i exclusiv valabilă 
pentru viitorii matematicieni ! Toți tinerii care caută să-și alea
gă profesiunea de-a viață simt nevoia - actualmente - să 
pună accentul pe felul în care ei debutează în lumea mun
cii (cpci și învățătura este, pînă la un moment dat, tot muncă, 
însă nu in sine, izolată). De acest debut, de modul în care 
ei înșiși, ajutați de profesori, de părinți, se deprind să mun
cească, devreme, depinde și întregul itinerar ulterior (mate-

(Continuare în pag. a V-a)
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TRACTOARE NEFOLOSITE

M N A L E
EFORTURILE

ARGEȘENILOR

DE TOAMNA
• PRAHOVA

36 de mii de tineri

prezent în

H. MIHAI

condiții

pămînt.

eerti-

ADINA VELEA

intens 
școlile

recol- 
orga-

U.T.C. 
peste 

Astfel.
de 

recol-

județul
60 la

cartofi, la recolta- 
participă 

elevi din

au răspuns 
?0 000 
ia

mai harnici partici- 
în această campanie

ș> 
Cil 
de 
e-

Mare-Urlați, peste
I.A.S. Măgurele iar 
Movila Vulpii peste 
elevi.

VALENTIN ANGHEL

CINE ȘI CUM 
DIMINUEAZĂ

. > ( ■ — - ■
Nu este 6 glumă cind Gheor- 

ghe Enache. președintele coope
rativei agricole de producție din 
Buzoiești afirmă, că evenimentul 
nr. 1‘ petrecut in ultimele 24 de 
ore în agricultură județului îl 
constituie faptul că a plouat. O 
ploaie sănătoasă, de 8 ore pli
ne, atit cit trebuiai Altfel... Dar 
să derulăm, puțin timpul. Pă- 
minturile - argdșene nu primise
ră strop de apă de 3 luni de 
zile. Se uscaseră, pe alocuri a- 
păruseră crăpături. Efectul se
cetei se răs Lingea din plin și 
asupra campaniei de toamnă, 
mai ales în ceea ce privește pre
gătirea terenului pentru însă- 
mînțatul griului — susține pre
ședintele Enache și argumentea
ză ; la arat a fost nevoie ca fie
care plug să fie ..remorcat" de 
2 tractoare. Dar și așa. produc
tivitatea a fost scăzută. N-au 
putut fi depășite 2 hectare de 
arături zilnic pe agregat. Altfel 
siau lucrurile acum. Ne-o dove
dește cîmpul în mijlocul căruia 
stăm de vorbă cu oamenii. înso
țiți de tovarășul Aurică Băces- 
cu, președintele consiliului tine
ret sătesc al Comitetului jude
țean Argeș al U.T.C.

Pămintul umezit se supune cu < 
ușurință plugului. Totuși, pină 
la această oră, din cele 800 hec- I 
tare planificate pentru griu au 
fost pregătite abia 350 și însă- 
mințate 220. Pentru ca și restul 
lucrărilor să se încadreze in epo
ca optimă de realizare este ne
voie de eforturi in plus de 
organizare ceas, necesitate în
țeleasă pe deplin de cooperatori. 
Confirmă in primul rînd cei 13 
mecanizatori întîlniți ieri în 
cîmp și dacă amintim doar nu
mele tinerilor Florea Nicolaș, 
Ion Lăzărescu. Gheorghe Stoica 
o facem pentru că ei s-au an
gajat primii să are cite 3 hec
tare pe zi. Chemării însă i-au 
răspuns cu angajamente simila
re toți mecanizatorii și nu nu
mai cei de la Buzoeșli, unde 
ne aflăm acum, ci și de la Broș- 
teni. Corniței, lonești. Suseni, 
Țuțurești care aparțin de Con
siliul intcrcooperatist Costești și 
care au fost in aceeași dificilă 
situație, Tovarășul Nicolae Bă- 
dulescu. președintele consiliului 
inter-cooperatist ne relatează : 
din suprafața totală de 14 320 
hectare, griului îi sint destinate 
6 250, orzului 514. masei verzi 
520. Pină acum au fost pregăti
te 3 595 hectare și semănate 900 
hectare, din care 350 cu griu.

Dar dacă ploaia a sosit totuși 
la timp, alte ajutoare, dirijate 
conștient de oameni întîrzie să-și 
facă efectul scontat. Di scutind 
despre calitatea reparațiilor și 
necesarul de piese de schimb, to
varășul Tudorache Ttrlea. ingi
nerul șef al trustului județean 
S.M.A. ne declară : „Mașinile au 
fost bine pregătite, judicios re
partizate. Ne-am preocupat in 
mod deosebit de reglarea perfec
tă a semănătorilor in așa fel in
cit sămința să cadă uniform. A- 
vem. de asemenea, suficiente 
piese de schimb curente, atit în 
cadrul S.M.A.-urilor, cît și in 
atelierele secțiilor. Sintem însă 
puși in situația de a ridica cu 
neputință din umeri la unele so
licitări. Asa este cazul cu une
le cauciucuri de la roțile din 
față ale tractoarelor și grapelor 
cu discuri. Se uzează foarte re
pede. După 300 de ore de func
ționare pinzelfe interioare se 
rup, suprafețele se taie și trac
torul este nevoit să tragă pe 
dreapta. Ne lipsesc și tuburi de 
semănători".

A nu se înțelege — ține să 
sublinieze inginerul șef ; și 
ne-am' convins personal de a- 
cest lucru — că nu s-a între
prins nimic in acest sens. Drm-

potrivă. Oamenii locului au fă-, 
ciit tot. ci? a depins de ei. Man- 
șoanele. de pildă, pentru tubu
rile semănătorilor sint confec
ționate pe plan local, de către 
SiM.A. Schitu Golești. . De ase
menea, lonjeroanele de la gra
pele cu discuri sint făcute la 
S.M.A- Costești. Anvelope însă 
nu se1 pot confecționa' aici. Și 
că cele expediate pe adresa ar
geșenilor sînt de slabă calitate 
o confirmă însuși faptul că, nu 
cu mult timp in urmă, repre
zentanți ai unor foruri centrale 
(M.A.I.A.A., Ministerul Indus
triei chimice, Fabrica de anve
lope „Danubiana", Direcția ge
nerală a aprovizionării tehnico- 
materiale) s-au deplasat, la ce
rere, în Argeș convingîndu-șfe la 
fața locului de adevăr. Și în nu
mele adevărului au trebuit în
locuite zeci de anvelope, uzate 
în limitele timpului de garanție. 
Din această cauză insă și la ora 
de față — după cum cu regret 
mărturisește inginerul șef — a- 
proape la fiecare secție un trac
tor este nevoit să stea. In. ju
dețul Argeș există 115 secții. Or, 
în plină campanie, cind sute și 
sute de cooperatori își amplifi
că eforturile pentru ca lucrările 
să fie executate la timp și de 
bună calitate, faptul constatat 
ni se pare deosebit de important 
și merită un serios semnal. de 
atenție. ION ANDREIȚA

De necrezut, — avînd în vedere perioada în care ne aflăm
— dar aceasta este realitatea consemnată in citeva unități din 
județul Covasna. Alaltăieri, în comuna Araci, de pildă, două 
tractoare erau parcate în sat iar alte două la secție, mecaniza
torii fiind ocupați cu... strînsul prunelor din pomii de lingă casă. 
De asemenea, la Zăbala, patru tractoare se află, de mai multe 
zile, aliniate Ia secția de mecanizare din cauza lipsei de... orga
nizare ; iar Ia Zagon 5 tractoare ii așteaptă de mai multe zile, 
pe mecanici să repare uncie mici defecțiuni. Nimeni din condu
cerea S.M.A. Covasna și Tîrgu Secuiesc să nu se fi sesizat de 
această situație ?

© VECINII RECOLTEAZĂ CU TOATE FORȚELE, 
IAR El AȘTEAPTĂ „TIMP MAI FRUMOS"

Această situație paradoxală o intîlnim în țara Bîrsei. 31 de 
cooperative agricole brașovene încă n-au început recoltatul car
tofilor, deși „epoca optimă" pentru această lucrare a fost decre
tată încă de acum două săptămini. Și nu este vorba de suprafețe 
restrînse. Cooperativa agricolă din Lisa, de pildă, are cultivate 
500 de hectare cu cartofi, cea din Sîmbăta de Sus — 182 de hec
tare, iar la Ucea de Jos, Viștea de Sus. Șercaia. Voila și Vene
ția — suprafețe de peste 150 de hectare. Combinele și celelalte 
agregate specifice recoltării cartofilor stau nefolosite pentru că... 
gospodarii așteaptă vreme mai bună. Nu-i sancționează nimeni ?

• DEFICIT DE SPAȚIU DE DEPOZITARE: 30 000 
TONE PORUMB

Situația, mai mult decît critică, este întîlnită în județul Dolj. 
Și, deși este cunoscută de mai multe luni, iar în unități se află 
panourile necesare amenajării de pătule, tovarășul Marin Bălăci
— director adjunct al I.V.C.P.N. — ne invită „să credem ca 
situația nu este atit de critică dacă avem in vedere că recoltatul 
porumbului se va desfășura de-a lungul a aproape două luni de 
zile, timp în care totul poate fi'pus la punct". Dar de ce n-a 
fost „pus la punct" pînă acum ?

• INGINERA ESTE ÎN CONCEDIU
Acum, in plină campanie agricolă, cooperativa agricolă din 

Crovu, județul Dîmbovița, nu are inginer agronom. Tovarășa 
Rodica Maxim se află in concediu de odihnă. Cine i-a aprobat ? 
Cum se împacă „avizul favorabil" obținut de la Direcția jude
țeană agricolă cu indicația conducerii ministerului de resort : 
„In toată această perioadă inginerii agronomi trebuie să se afle 
în cîmp printre mecanizatori și cooperatori zi-lumină“ ?

>' GH. BRAD

ELEVII Șl STUDENȚII 
PE FRONTUL CAMPANIEI

In zilele cind se duce o’ 
acerbă luptă pentru execu
tarea la timp a lucrărilor de 
recoltare, și depozitare a flo- 
rii-soărelui, Cartofilor, sfec
lei de zahăr, strugurilor și 
fructelor, alături de coopera
tori intîlnim tineri din co
munele și orașele județului 
Prahova. elevi ai școlilor 
profesionale și liceelor de 
cultură generală, studenți 
aflați in vacanță. La apelul 
Comitetuliu județean Praho
va al 
prezent 
tineri. ____ , _ ___
tarfea strugurilor și efec
tuarea unor lucrări în vie, 
vor fi prezenți : 1830 de ele
vi la I.A.S. Valea Călugă
rească, peste 2 400 la I.A.S. 
Dealul
1 500 la 
la I.A.S.
1 000 de

• SUCEAVA
începînd cu data de 15 au

gust, in județul Suceava s-a 
pornit campania de recoltare 
a cartofilor. O contribuție în
semnată ‘ 
4 500 de 
coltatui

Intre 
2 500 de 
teoretic 
I.A.S. Suceava și Ia între
prinderea de cercetări agri
cole la recoltatul și sortatul 
cartofilor ca și la recoltatul 
legumelor și fructelor. în 
cadrul fermelor școlare cul
tivate cu 
rea lor 
10 000 de 
generale.

Pînă în 
Suceava s-a recoltat 
sută din suprafața cultivată 
cu cartofi, la obținerea aces
tui avans față de grafice e- 
levii contribuind substanțial.

începînd cu data de .17 
septembrie campania de re
coltare a cartofilor, porum-

și-au adus-o cei 
elevi prezenți la re- 
și sortatul lor.

1—17 septembrie, 
elevi de la liceul 
lucrează în cadrul

bului și sfeclei de zahăr din 
cadrul fermelor școlare 
C.A.P. va fi continuată 
și mai multă intensitate 
circa 
levi.

Cei 
panți 
s-au dovedit elevii de Ia li
ceul „Dragoș Vodă" din 
Cimpulung Moldovenesc, de 
la liceele din Șiret, Drăgu- 
șeni, Boroaia, Stulpicani, nr. 
1 și 2 din Rădăuți, școlile 
generale din comunele Bă- 
deuți, Liteni. Dolhești și 
Zvoriștea care s-au remar
cat în mod deosebit prin 
contribuția adusă la aceste 
acțiuni.

Cartofii, din cîmp 
direct în silozuri!

Cooperativa agricolă din Cristian, 
județul Brașov, esțe un imuortșnt 
producător de cartofi de sămință. 
Este. deci, normal ca atenția conduce
rii unității să fie îndreptată in prin
cipal spre recoltarea și insilozarea a- 
cestui produs. 'Acestor roade care nu 
reprezintă numai recolta de acum, ci 
va asigura și pe cea din anul viitor 
li se acordă în'treaga atenție. Pre
ședintele cooperativei, ing. Toma Car- 
doș. ne-a relatat că pentru insilozarea 
cartofilor de sămință se construiește 
cu forțele cooperativei o magazie eu 
o capacitate de 400 tone care va per
mite insilozarea cartofilor in 
optime, evitindu-se pierderile care se 
produc prin insilozarea in 
Noua construcție permite păstrarea a 
50 la sută din necesarul de cartofi de 
sămință din planul cooperativei. Pen
tru restul s-a găsit soluția — deosebit 
de salutară — de a-i depozita în be
ciurile caselor cooperatorilor care au 
fost din timp desinfectate și pregătite 
conform cerințelor agrotehnicii.

Recoltatul propriu-zis a început luni. 
Trei mașini speciale au st.rins recolta 
de pe o suprafață de 10 hectare zil
nic. obțimndu-se 22 000 tone la hectar. 
O sută, tonă din acea'sțp cantitate a 
fost predată direct din cimp Agrose- - 
mului Ghirnbav, 50 tone destinate con
sumului au fost; livrate I.L.F. Brașov, 
iar restul s-a i depozitat in beciurile 
pregătite. In această muncă și-a spus

cuyintul hărnicia tinerilor tractoriști 
Ion și Florin Sîrbu și Oisen Petru 
care au muncit din revărsat de zori 
pină seara tirziu fără a cunoaște obo
seala.

Toate acestea sînt și rezultatul hăr- 
/ niciei celor 70 de femei cooperatoare 

care muncesc pe ogoare, ajutate de 
elevii școlii generale din localitate. 
Numărul acestora se ridică zilnic la 
150, urmînd ca la începutul anului 
școlar pe întinsele ogoare ale C.A.P. 
Cristian să-și valorifice energia încă 
800 de elevi ai liceelor din Brașov și 
250 de elevi din comună. Viteza zilnică 
a recoltatului va crește astfel de la 10 
la 18 hectare pe zi. Trebuie amintită 
atenția care se acordă și însilozatului 
porumbului furajer, din care 3 500 de 
tone au și fost însilozate. Din cele 160 
hectare ce trebuie pregătite pentru în- 
sămînțatul griului. 100 hectare așteap
tă mașinile de semănat. întreaga 
muncă efețtuîndu-se paralel cu 
tarea, ceea ce dovedește o bună 
nizare.

Realizările de pină acum dau 
tudinea că cooperatorii din Cristian și 
harnicele lor ajutoare vor reuși să în
deplinească hotărirea comuniștilor din 
comună, a tinerilor și a fiecărui coo-

■ perator de a nu irosi nici o clipă din 
prețioasele zile ale toamnei.

■

........

fjantier cu program de grădiniță ?

Continuind raidul nostru, ne-am deplasat la alte obiective de 
investiții din Capitală pentru a urmări ritmul în care se lu
crează, Pe șantierul de extindere al Fabricii de încălțăminte 
„Progresul", primul obiectiv vizitat, constructorii au instaurat 
in toate punctele de lucru un climat de muncă temeinic, pre
misă care garantează depășirea sarcinilor de producție plani
ficate..

Continuind raidul, am intenționat să vizităm un alt obiec
tiv despre care știm că are serioase rămîneri in urmă la 
indicatorii de producție planificați : șantierul de extindere al 
Fabricii de cabluri și materiale electroizolante. Din păcate, am 
rămas doar cu intențiile, și nu din vina noastră ,,N-aveți ce să 
vedeți la ora asta, toată lumea a plecat", ne-a comunicat laco
nic portarul.

Intr-adevăr, deși ceasul de la poartă indica abia ora 16,00 pe 
șantier nici țipenie de om. Schelele stăteau în părăsire, poate

demult abandonate. Birourile erau și ele bine închise, liniștea 
deplină sg așternuse peste tot, ca intr-o casă ai cărei stăpmi 
plecaseră in concediu. Și asta, repetăm pe un șantier care este 
in restanță cu lucrările de construcții și la o oră cînd munca ar 
ti trebuit să fie în toi.

•.De ce veniți la opr asta ?. ne-a repezit portarul, prin forța 
lucrurilor, singurul nostru interlocutor. Dacă vreți să vedeți cum 
se muncește pe șantier, veniți și dumneavoastră dimineața". 
Dacă pe șantier se muncește doar dimineața, nu-i de mirare că 
nu pot fi recuperate răminerile. în urmă existente pe șantierul 
de extindere al Fabricii de cabluri și materiale electroizolante.

Credem că orice comentarii sînt de prisos. Concluziile le trag, 
poate, factorii direct interesați. Și aceasta fără intirziere !

•î
MARIA ROGOJAN

Foto: Gll. CUCU

Colabormd, constructorul șs beneficiarul

SPORESC CONTINUU
RITMUL DE EXECUȚI
Pină la sflrșitul anului, pe ■ 

Platforma industrială a muni
cipiului Buzău trebuie să intre 
in funcțiune incă două 
unități economice, 
de întreprinderea 
rie metalică și 
produse din mase plastice pen
tru construcții. Amîndouă 
parțin Ministerului economi
ei forestiere ~și al materia
lelor de construcții. Amindouă 
sînt in întîrziere. Cauzele res
tanțelor sint și ele în mare, a- 
semănătoare : documentație ne
primită Ia timp, lipsa unor ma
teriale sau utilaje și mai ales 
defecțiunile existente în orga
nizarea muncii pe cele două 
șantiere.

mari 
Este vorba 
de timplă- 

Fabrica de

a-

lui mod de lucru încep să 
vadă.

— Ii ajutăm cu ciment, 
forță de muncă, cu tot ce 
tem, ne spune inginerul 
Avem peste 70 de oameni 
lucrează alături de constructori, 
iar de la 1 octombrie vom 
putea prelua o mare parte din 
activitatea de montaj pentru 
că ne vin lăcătușii, electricie
nii și sudorii pe care i-am 
pregătit prin școala profesiona
lă pentru a pune fabrica în 
funcțiune. Dacă și constructo
rul își menține ritmul de lucru 

'atins, în acesțe zile vom putea 
finaliza investiția la termenul 
planificat.

se

întreprinderea 
de timplărie metalica
Concluzia Băncii de investiții : 

„Lucrările de construcții-mon- 
taj sint cu o lună in urma 
graficului de execuție. Mon
tajul trebuia atacat în august 
dar nu a început incă. Șantierul 
6 din cadrtil Trustului de con
strucții industriale Ploiești tre
buie să mărească ritmul de lu
cru pentru asigurarea perma
nentă a frontului de montaj".

De la data cind Banca de 
investiții face această consta
tare au trecut aproape 2 săp- 
tămini. Peste tot. atit in hală, 
cit și în afara ei, ne întîmpi- 
nă și acum doar lăzi cu utila
je. Au sosit de multă vreme, 
dar nu a fost montată încă nici 
o mașină. Hala nu a fost ..în
că închisă, pardoselile nu au 
fost turnate decît parțial, așa 
că nu poate fi vorba, deo
camdată, de atacarea montaju
lui. Pe maistrul Vasile Ior- 
dache. șeful lotiilui 5 tîmplă- 
rie metalică, l-am găsit tra- 
sînd lucrările unor viitoare fun
dații care demult trebuiau să 
fie gata.

— Dacă aveam tot ce ne tre
buie nu ne găseați in situația 
asta, era terminată hala, fiți 
sigur, ne declară maistrul. Dar 
în august, 2 săptămîni n-am 
avut ciment în tot șantierul. 
Apoi la începutul lui septem
brie din aceeași cauză o zi am 
lucrat . și 3 nu. Abia 
citeva zile ne-a venit 
Medgidia un transport cu ci
mentul așteptat. Dar nu ajun
ge decît pentru 5—6 zile.

— Mîine veți mai primi 
un transport, intervine 
Marcoșanu. inginerul șef 
întreprinderii beneficiare. De la 
centrala de utilaje și piese 
schimb de care aparține 
aflat telefonic că au fost 
pediate astăzi, cu destinația 
zău, încă 200 tone ciment.

— în acest caz nu mai există 
nici un dubiu, pe 25 septembrie, 
cel tirziu. vom termina turna
rea pardoselilor și va putea 
începe montajul.

Pentru urgentarea lucrărilor 
o parte din utilaje vor lucra și 
in schimbul doi, hotărăște mais
trul.

Discuțiile aprinse prin care 
pină nu de mult constructorii și 
beneficiarii încercau să împar
tă vina intirzî'erilor acumulate 
au fost, abandonate in favoarea 
colaborării. Și rezultatele nou-

Fabrica de produse din 
mase plastice pentru 

construcții
Pornim și de această dâtă de 

la constatările Băncii de inves
tiții : „Cu toate că lucrarea în 
ansamblu este în urmă cu a- 
proape 2 luni, ritmul de montare 
a utilajelor este nesatisfăcă- 
tor. Există front de montaj su
ficient. utilajele sint în mare 
parte, dar Trustul de instaiații- 
montaj București, prin șantie
rul 24 instalații, nu lucrează

decît cu 10—12 oameni zilnic. 
Se impune intensificarea ur
gentă a ritmului de montaj".

S-a produs o astfel de schim
bare după 1 septembrie ? Por
nim în căutarea montorilor 
pentru a găsi răspunsul la a- 
ceastă întrebare. Intrăm pentru 
început în matrițerie. Hala 
este terminată în parte, utilaje
le sînt fixate pe poziții, iar 
altele așteaptă să fie montate. 
Constructorii s-au angajat .să ter
mine această secție cu o lună mai 
devreme și intr-adevăr îi găsim 
la lucru, pregătesc acoperirea 
ultimei porțiuni a halei. Dar 
monturii nu sînt prezenți aici, 
or fi plecat în altă parte ? Ne 
așteptăm să-i intîlnim 
montori la silozurile de 
secția polietilenă. Dar aici _
găsîm utilajele așteptîndu-i la 
fel ca în urmă cu 2 săptămîni.

— Silozurile nu le mai mon
tează ei, ne spune ing. Petre 
Negrea, șeful serviciului pre
gătirea lucrării și urmăriri din 
cadrul șantierului 6 TCI Plo
iești. Au refuzat să execute a- 
ceaștă lucrare pe motiv că „uti
lajele furnizate de Uzina me
canică ~‘ 
aceste 
ceptat 
teze.
proape 
început încă lucrul.

pe 
la 

nu

Cluj au defecțiuni". în 
condiții furnizorul a ac- 
să vină . aici -să le mon- 
A sosit o echipă de a- 
o săptămînă dar nu au

— Beneficiarul s-a angajat să ne 
asigure toate mijloacele de trans
port și de ridicat necesare, dar 
pînă acum n-am primit, nimic, 
ne lămurește maistrul Alexan
dru Popa, șeful echipei venite 
de la Cluj să monteze silozu
rile. Ne vom folosi, însă de uti
lajele constructorului. Oricum 
pină la sfîrșitul lunii vom 
termina tot ce avem de făcut 
aici.

Această încercare de a justîfi- 
fica intr-un fel sau altul ritmul 
scăzut de montaj nu face alt
ceva decît să scoată și mai mult 
în evidență defecțiunile de or
ganizare a activității pe șan
tier.

— După părerea noastră 
structorul are insuficientă 
de muncă, ne spune inginerul 
Ștefan Grigore, detașatul bene
ficiarului in șantier, pentru ur
gentarea lucrărilor.

— Și vă mulțumiți doar, să 
constatați această situație, nu 
întreprindeți nimic pentru acce
lerarea ritmului de montaj ?

— Parte din utilaje, cea mai 
mare de altfel, le vom monta 
noi, beneficiarul. Iar după 25 
septembrie, Șantierul 24 insta
lații va putea începe și mon
tarea utilajelor aferente acestui 
obiectiv. O premisă care va 
concentra aici toate forțele ne
cesare, astfel incit lucrările să 
fie terminate în prima 
a lunii 
condiții 
ca pînă 
trăm în 
aceasta 
noi.

— Dar de cine maî depinde ?
— Nu avem asigurată materie 

primă necesară pentru efectu
area acestor probe. Sperăm, 
însă. că pînă la acea dată 
M.I.F.M.C., împreună cu Cen
trala materialelor de construc
ții. vor rezolva, și această pro
blemă.

IUSTIN MORARU

con- 
forță

decadă 
acestenoiembrie. In ____

mai este încă posibil 
la 15 noiembrie 
probe tehnologice. Dar 
nu depinde numai de

să in-

acum 
de la

încă
Ion 

al

de 
am 
ex- 
Bu-

CUM CONSTRUIȚI?
CUM ADMINISTRA TI?

In Pitești, Trustul construcții 
industriale Argeș, realizează trei 
cămine cu cite patru etaje și 
304 locuri care vor fi date ti
nerilor muncitori nefamiliști ai 
trustului. Pentru 
strucție statul a 
trei milioane lei.
a fost dat în folosință acum două 
luni. în căminul nr. 2 la 1 sep
tembrie s-a dat în folosință un 
etaj. Am vizitat aceste două că
mine acum citeva zile. In ce pri
vește dotarea aproape că nu a- 
vem ce spune. _ Proiectele fru
moase au rămas" doar petece de 
hîrtie. în camere domnește o 
atmosferă apăsătoare. Nici o 
perdea, nici un scaun. Ici. colo 
cite o masă cumpărată din banii 
locatarilor. în lipsa cuierelor 
hainele sint agățate pe cremoa- 
nele ferestrelor, pe pereți, sint 
aruncate pe pat și... sub pat. Ne- 
existind coșuri gunoiul este de
pozitat în colțul camerelor sau 
este scos pe culoar. Camere fără 
lumină, dușuri nemontate oficii 
neamenajate. în dozele neacope
rite. unii locatari au tras firele 
de la șnurul reșourilor, transfor- 
mindu-le in veritabile pericole de 
incendii. într-una din camerele 
unde locuiesc muncitorii de ta 
S.U.T. discutăm această situație 
cu Petre Petrescu, delegat al în
treprinderii S.U.T. care răspun
de de gospodărirea camerelor 
repartizate. Ne spune pe un ton

fiecare con- 
investit circa 

Căminul nr. 1

ireverențios că de treaba asta 
răspunde „tata mare". Continuă 
pe același ton jignitor și injurios 
la adresa tinerilor locatari.

Despre modul cum a fost rea
lizată această construcție sînt 
multe lucruri de spus. După 
două luni sînt necesare repara
ții capitale. Pereții, tavanele 
sînt ciuruite pentru că varul 
împușcă. în jurul ușilor zidul a

LA DOUĂ LUNI DE LA
RECEPȚIE 

CONSTRUCTORII 
TREBUIE SĂ REVINĂ 
PENTRU REPARAȚII

CAPITALE
sărit incit poți privi în camere 
pe lingă tocul acestora. Panou
rile au fost prost îmbinate așa 
că apar crăpături mari. Pe pe
reți fiare netăiate. Cînd s-a lipit 
linoleumul la parter, dinii-o 
imprudență a luat foc și s-a ars 
conducta așa că trebuie să se 
spargă zidăria celor patru etaje 
pentru a se înlocui. La spălă
toare sifoanele de scurgere au 
fost montate greșit, apa se scur
ge în perete. Instalațiile sani
tare sînt amplasate lingă insta
lația electrică. Sigur, se va re-

face dar tot pe banii statului. 
Un etaj, așa cum spuneam la 
început, a fost dat în folosință. 
Toate camerele fără lumină. In- 
tilnim aici pe tînăra Florica 
Ghenoiu, tehniciană pentru pro
blemele de instalații sanitare. 
Despre construcție, părerea dîn- 
sei este că „de aceea sintem 
constructori să avem și lipsuri". 
Ciudat mod de a gîndi !

Nu contestăm faptul că există 
greutăți. însuși faptul că unele 
etaje se dau în folosință în vre
me ce în altele se lucrează cre
ează mari neajunsuri construc
torilor. Dar de aici și pînă la lip
sa de gospodărire a fondurilor, 
la rabatul care se face calității 
nu poate exista nici un ar
gument, nici o scuză. Dar nu 
există scuze nici pentru modul 
cum locatarii îngrijesc spațiile în 
care stau. Din numărul mare de 
camere pe care le-am vizitat, a- 
proape toate, abia am găsit 3—4 
care au un aspect civilizat. A- 
cesta este decorul care te întim- 
pină aproape la tot pasul. Mă- 

dintr-o sura recent luată ca T.M.U.C.B.
— șantier Pitești — să preia 
căminul nr. 1 va pune capăt 
probabil acestei dezordini. Con
structorii piteșteni ai subantre- 
prizelor trebuie însă să reme
dieze imediat defecțiunile. Dar, 
în nici un caz pe banii statului.

LIDIA POPESCU

%25e2%2580%25a2.De


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 JOI 13 SEPTEMBRIE 1973

Intilnire de lucru la Congresul Național Columbian

Cuvîntarea președintelui Congresului Cuvintarea președintelui
în numele poporului colum

bian și al Congresului National, 
vă urăm un cordial bun venit. 
Ne manifestăm cu acsțst prilej 
profunda satisfacție pentru îm
prejurarea fericită pe care o 
avem de a vă transmite urările 
noastre sincere ca relațiile din
tre țările noastre să se afirme 
tot mai mult în spiritul senti
mentelor de prietenie și frater
nitate, care inspiră comunitatea 
internațională. Vizita unui șef de 
stat ca dumneavoastră, domnule 
Nicolae Ceaușescu, nu este 
doar un eveniment ; ea ne oferă 
ocazia să ne cunoaștem mai bine 
tarile noastre, in așa fel incit 
să devină actuală înțelegerea 
între două popoare atît de în
depărtate, dar apropiate prin 
Spiritul latin care le leagă 
strins.

Admirăm în dumneavoastră 

— a continuat Hugo Escobar 
Sierra — personalitatea fermă 
a luptătorului, convingerea în 
ideile pe care le promovați și 
loialitatea cu care le-ați apărat 
în întreaga dv. viață de luptă 
și eforturi, de slujire eficientă a 
comunității, ceea ce vă îndrep
tățește să ocupați cele mai înal
te demnități în statul român și 
în ierarhia partidului dumnea
voastră. în Europa, ca și la noi, 
conducătorii care interpretează 
sentimentele generale ce urmă
resc binele tuturor, ajung să se 
bucure de onorurile pe care le 
acordă poporul reprezentanților 
săi autentici.

După cum s-a referit la ca
racterul instituțiilor de stat, 
președintele Congresului a rele
vat că tara sa rămine fidelă 
politicii de neintervenție, care îi 
permite să respecte libera de

terminare a popoarelor. El a 
arătat apoi că semnul epocii 
noastre, în cadrul idealului pen
tru o pace universală, este înțe
legerea sinceră intre guverne, 
dacă acestea se supun norme
lor comune ale demnității k și 
egalității. Columbia a dezvoltat 
relațiile comerciale in domeniul 
in care a fost posibil, ințeiegînd 
că schimburile și cooperarea 
dintre diferite economii este o 
experiență binevenită care se 
traduce intr-un beneficiu pen
tru societatea internațională.

Salutăm in dumneavoastră pe 
reprezentantul unui popor ad
mirabil, de o deosebită sensibi
litate socială și de promițătoare 
perspective de progres, un po
por entuziast care, sub condu
cerea dumneavoastră s-a făcut 
cunoscut in diferite părți ale 
lumii.

Domnule președinte,

Domnilor membri ai Congre
sului Columbian,

Aș dori să exprim bucuria 
noastră că ne găsim astăzi în 
mijlocul reprezentanților po
porului columbian, că putem să 
discutăm împreună despre căile 
dezvoltării colaborării dintre ță
rile noastre.

De asemenea, doresc ca, în 
numele Marii Adunări Națio
nale, al poporului român, să vă 
adjesez dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, întregului popor 
columbian un călduros salut.

într-adevăr, popoarele noastre 
sînt astăzi angajate într-o ac
tivitate intensă în vederea dez
voltării lor economico-sociale, 
participă activ la soluționarea 
marilor probleme internaționale. 

în interesul tuturor popoarelor, 
ai cauzei păcii și colaborării.

Poporul român — care con
struiește astăzi o orinduire nouă 
— a pornit de la un nivel de 
dezvoltare înapoiat. Am obținut 
rezultate mari în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei 
datorită faptului că toate bogă
țiile naționale sînt în mina în
tregului popor, că ele sînt folo
site in scopul dezvoltării țării, 
bunăstării și fericirii tuturor ce
lor ce muncesc. Fără îndoială 
că ceea ce am realizat pînă a- 
cum demonstrează puterea și 
forța creatoare a unui popor 
stăpîn pe destinele sale, care 
se străduiește să-și făurească o 
viață liberă, independentă, me
nită să-i asigure un loc demn 
în rindul națiunilor lumii.

Știm că și poporul columbian 
depune eforturi susținute în 
dezvoltarea sa economico-socia
lă,' că este preocupat de a pre
lua in propriile miini bogățiile 
naționale și de a Ie folosi în 
scopul fericirii și bunăstării în
tregului popor. Știm că aceste 
preocupări cer eforturi serioa
se, deoarece însuși poporul ro
mân a trecut printr-o perioadă 
asemănătoare ; și dacă toate 
forțele democratice, întregul 
popor este strins unit, poate fi 
sigur de victorie, iși poate făuri 
viitorul așa cum el îl dorește.

Trăim o perioadă de mari 
transformări sociale, atit pe 
pian național, cit și pe plan in
ternațional. Popoarele sînt tot 
mai mult angajate într-o muncă 
susținută in vederea unor trans
formări democratice în propria 
țară. în același timp, ele acțio
nează unite pentru a asigura 
triumful unor relații noi în 
viața internațională

După cum cred că cunoașteți, 
România a acționat întotdeauna 
pentru a așeza Ia baza relații
lor dintre toate statele, fără de
osebire de orinduire socială, 
principiile egalității între toate 
națiunile, ale respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc. Avem satisfacția că astăzi 
aceste principii se afirmă cu 
putere pe plan internațional, 
sînt recunoscute de aproape toate 
statele și se înțelege tot mai 
mult că numai pe această bază 
se poate asigura triumful în 
lume al păcii și colaborării in
ternaționale.

Desigur, nu sîntem chiar atît 
de idealiști, înțelegem realită
țile, știm că dezvoltarea cola
borării internaționale, accentua
rea cursului destinderii nu se 
înfăptuiesc de la sine, că mai 
sînt forțe care se opun acestui 
proces, că mai sînt popoare care 
se află încă sub asuprirea stră
ină, care luptă pentru elibera
rea națională, că politica impe
rialistă colonialistă și neocolo- 
nialistă mai provoacă multe su
ferințe popoarelor. De aceea, 
considerăm că trebuie depuse 
eforturi susținute din partea 
tuturor popoarelor pentru a 
pune cu desăvîrșire capăt ve
chii politici și România sprijină 
activ lupta tuturor popoarelor 
pentru independență națională, 
colaborează activ cu toate statele 
care au trecut pe calea dezvol
tării independente economico- 
sociale. Știm că această colabo
rare este în folosul fiecărei țări, 
dar este și în folosul progresu
lui general, al păcii în lume.

Mai mult ca oricînd, marile 
probleme care preocupă astăzi 
omenirea nu pot fi soluționate 
de cîteva state, la soluționarea 
acestora trebuie să participe 

toate statele, fie ele mari sau 
mici. Numai așa problemele se 
pot soluționa în interesul tutu
ror națiunilor, se poate asigura 
dezvoltarea independentă a fie
cărui stat. Acordăm cea mai 
mare atenție participării mai 
active a țărilor miei și mijlocii, 
așa cum sînt și România și Co
lumbia, la viața internațională. 
Considerăm că trebuie întărită 
solidaritatea acestor state. Ac
centuarea cursului nou în Ame
rica Latină, ca și în alte conti
nente, cere solidaritatea tuturor 
țărilor și popoarelor de pe a- 
ceste continente.

înfăptuirea unor transformări 
și a unor înnoiri democratice, 
economice și politice cere uni
tate, colaborare între toate for
țele care doresc ca popoarele 
să trăiască libere, să aibă asi
gurată o viață mai bună, care 
doresc ca fiecare națiune să se 
poată dezvolta corespunzător 
năzuințelor sale, fără nici un 
amestec din afară.

România colaborează larg cu 
toate statele. Colaborează și cu 
țările socialiste, și cu țările in 
curs de dezvoltare, și cu țările 
dezvoltate, dar la baza acestei 
colaborări așezăm principiile e- 
galității și respectului reciproc.

Deci, luptînd pentru o dez
voltare independentă, pentru a 
fi stăpini pe destinele poporu
lui nostru, noi sîntem pentru o 
largă colaborare internațională, 
dar această colaborare să fie 
realmente colaborare, nu sub
ordonare, nu dominația unora 
asupra altora,

Sîntem conștienți că fără o 
largă colaborare internațională 
nici un popor nu poate progre
sa ; dar sîntem, de asemenea, 
ronștienți că un popor, dacă va 
fi sub dominația străină nu va 
progresa, nu va fi liber, dună 
cum nici acel popor care admite 
să stăpînească alte popoare nu 
va fi Ia rindul său liber. Deci, 
noi concepem relațiile dintre 
popoare ca relații intre popoare 
liberă, egale, care își unesc e- 
fortul pentru triumful progre
sului și păcii.

în acest spirit întreprindem 
vizita noastră în America La
tină, în Columbia, și sperăm că 
convorbirile cil președintele ță
rii dumneavoastră, cu miniștri, 
cu conducătorii unor întreprin
deri și oameni de afaceri din 
Columbia, ca și cu dumneavoas
tră ne vor ajuta să identificăm 
noi posibilități de extindere a 
colaborării în multe domenii de 
activitate, colaborare așezată pe 
principiile despre care am vor
bit.

Considerăm că putem să pu
nem baza unor relații care să 
constituie un exemplu de felul 
cum două țări cu orinduire so
cială diferită, care au și multe 
lucruri comune — inclusiv a- 
celeași culori in drapelele lor, 
numai că sînt altfel așezate — 
care sînt animate de aceeași do
rință de a-și asigura indepen
dența și suveranitatea, de a 
făuri o viață mai bună popoa
relor lor, pot colabora și pot 
să-și îndeplinească în bune con
diții rolul lor față de propria 
națiune și față de comunitatea 
internațională.

Iată în ce spirit am dori să 
dezvoltăm colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre, cu 
ce rezultate am dori să înche
iem vizita în Columbia.

Aș dori să urez poporului co
lumbian noi și noi succese în 
dezvoltarea sa economico-socia- 
lă, multe succese pe calea dez
voltării sale independente, 
multă fericire și multă sănătate.

LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU
© ALVARO GOMEZ HURTADO 

candidat la președinție din partea 
Partidului Conservator

Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
l-a primit la reședința sa din 
Bogota. pe . Alvaro Gomez 
Hurtado, candidat la președin
ție din partea Partidului Con
servator. Acesta și-a exprimat 
recunoștința pentru faptul că, în 
pofida programului dens al pre
ședintelui Ceaușescu. a fost prț- 
mit de șeful statului român 
pentru a-1 saluta cu cordialitate 
și a avea un schimb de păreri.

Alvaro Gomez Hurtado a 
evocat apoi afinitățile de limbă 
și cultură dintre Columbia și 
România și a subliniat faptul că 
dezvoltarea economică a celor 
două țări creează premise bune 
pentru evoluția favorabilă a 
raporturilor columbiano-române.

El â arătat că în prezent, ca

© CARLOS LLERAS RESTREPO
fost președinte al Republicii

Columbia, conducător al
Partidului Liberal

Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar • general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
l-a primit pe Carlos Lleras 
Restrepo, fost președinte al 
Republicii Columbia, conducător 
al Partidului Liberal.

Lleras Restrepo a arătat că a 
ținut foarte mult să-l salute pe 
șeful statului român la Bogota. 
El a subliniat că își amintește 
cu plăcere de vizita sa la 
București, de convorbirile avute 
cu președintele Ceaușescu.

Conducătorul Partidului Libe
ral a relevat' și cu acest prilej 
succesele dobîndite de România 
în dezvoltarea agriculturii, în 
alte sectoare de activitate.

Evocînd rolul pe care partidul 
său și el personal l-au avut în 
prima fază a relațiilor diploma
tice dintre Columbia și 
România, Lleras Restrepo a 

și în cazul in care va deveni 
președinte, va acționa pentru o 
cit mai largă dezvoltare a 
relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a evocat rezultatele bune ale 
vizitei și a subliniat că discuțiile 
avute cu conducătorii columbieni, 
documentele și acordurile care 
vor fi semnate pot asigura o 
puternică dezvoltare a legături
lor economice, politice, tehnico- 
științifice și cultural-artiștice 
dintre România și Columbia, 
ceea ce este in interesul celor 
două popoare, al cauzei înțele
gerii, păcii și securității din 
intreaga lume.

La intilnire a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Discuțiile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

declarat că salută cu multă 
căldură vizita președintelui 
Ceaușescu în Columbia, acordu
rile realizate cu acest prilej, 
menite să ducă la extinderea 
colaborării dintre cele două 
țări, să contribuie la consoli
darea relațiilor columbiano- 
române.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la discu
țiile avute cu președintele 
Republicii, la întrevederile din
tre miniștrii celor două ț^ri, la 
înțelegerile convenite, care au 
evidențiat dorința comună de a 
dezvolta relațiile între cele două 
țări _ și popoare și oferă 
chezășia extinderii și intensi
ficării relațiilor româno-
columbiene pe diverse planuri.

La primire., desfășurată într-o 
ambianță cordială, a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Vizita la Serviciul Național
de invățămînt Profesional (S. E. N. A.)

Marți la amiază, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au vizitat 
..Serviciul Național de Invăță- 
mînt Profesional" . (S.E.N.A.) de 
pe lingă Ministerul Muncii și 
Asigurărilor Sociale.

Această modernă și complexă 
școală de meserii a fost creată 
in 1967, printr-un decret prezi
dențial, avînd menirea de a 
promova formarea profesională 
a tinerilor columbieni, de a a- 
sigura cadre bine pregătite, in 
conformitate cu cerințele im
puse de dezvoltarea economică 
și socială a țării.

Centrul de educație profesio
nală S.E.N.A. posedă un mare 
număr de clase de elevi pe care 
îi pregătește pentru cele mai 
variate domenii de activitate — 
mecanică, agrotehnică, chimie, 
comerț, servicii sanitare, hote
liere, de cosmetică, administra
ție, contabilitate.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinsți 
de directorul complexului șco
lar, Rodolfo Martinez ' Tone, 
cu care se întrețin cordial cî
teva momente.

După ce semnează în • cartea 
de onoare a școlii, oaspeții vi
zitează o expoziție ce oferă o 
imagine sintetică a diverselor 
activități desfășurate de elevi.

In continuare, are loc un de
jun oferit in cinstea tovarășului 

• Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu de către 
conducerea Serviciului Național 
de învățămint Profesional.

In cursul dejunului, directorul 
complexului școlar, RODOLFO 
MARTINEZ TONO. a rostit un 
scurt cuvint în care și-a ex
primat adînca mulțumire de a 
avea ca oaspeți pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu.

Cunoaștem viața dumneavoa
stră dedicată luptei pentru jus
tiție și pace, a spus directorul 
S.E.N.A. Prezența dumneavoas
tră aici ne face plăcere pentru 
că la această întreprindere mi
lităm pentru justiție, egalita
te și pace.

După ce a arătat că școala a 
pregătit, din punct de vedere 
profesional, un mare număr de 
tineri columbieni in toate sec
toarele, directorul S.E.N.A. a 
menționat că direcția școlii a 
elaborat un plan de 5 ani pen-

tru pregătirea profesională a 
tinerei generații. El a relevat, 
de asemenea, că îndeplinirea a- 
cestui obiectiv beneficiază de 
cooperarea unor organizații in
ternaționale, printre care O.I.M. 
și F.A.O., precum și a guverne
lor din pnele țări prietene.

In continuare, RODOLFO 
MARTINEZ TONO a spus :

Aș vrea să folosesc prezența 
domnului președinte al Româ
niei pentru a mărturisi dorința 
noastră de a prezenta o cerere 
de cooperare tehnică în dome
niul industriei chimice și al pe
trochimiei. Ne aflăm astăzi sub 
semnul cooperării tehnice între 
toate țările lumii. Fără îndoia
lă. cooperarea tehnică și so
cială contribuie in mod eficace 
nu numai la propășirea țărilor 
în curs de dezvoltare, dar și la 
consolidarea operei de justiție 
și pace — unul din idealurile 
pentru caic militează domnul 
președinte al Republicii Socia
liste România.

Răspunzând, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră pentru faptul că, în 
cursul vizitei ne care o efec
tuăm în Columbia, am putut vi

zita și S.E.N.A., acest centru 
puternic de pregătire profesio
nală și tehnică a populației din 
Columbia.

într-adevăr, dezvoltarea eco
nomico-socială este condiționa
tă în mod nemijlocit de ridica
rea cunoștințelor profesionale și 
tehnice, a nivelului de cunoș
tințe generale ai muncitorilor 
și țăranilor, al tuturor celor ce 
sînt chemați să asigure dezvol
tarea materială și spirituală a 
țării.

România a acordat și acordă 
o mare atenție pregătirii cadre
lor, dezvoltării înVățămintului, 
științei, culturii, ridicării nive
lului general de cunoștințe al 
muncitorimii și țărănimii, al 
întregului popor, deoarece as
tăzi nici un progres nu se poate 
realiza fără a asigura oameni cu 
înalte cunoștințe în toate dome
niile de activitate.

Popoarele au de străbătut un 
drum lung în dezvoltarea lor 
economico-socială. au de făcut 
mult, in primul rind, în direcția 
pregătirii profesionale a mase
lor populare. Iată de ce apre
ciez în mod deosebit activita
tea desfășurată de S.E.N.A. și 
doresc să-i urez succese tot mai

mari în ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a maselor 
populare din Columbia, deoare
ce aceasta este, poate, cea mai 
importantă contribuție la dez
voltarea economico-socială, la 
întărirea independenței sale 
naționale, la dezvoltarea gene
rală a Columbiei.

Sînt în întregime de acord să 
dezvoltăm colaborarea în acele 
domenii în care dumneavoastră 
considerați că este util și sper 
că între centrul dumneavoas
tră și instituțiile corespunzătoa
re din România se vor stabili 
relații de colaborare cu rezul
tate bune.

încă o dată, doresc să vă 
urez succese tot mai mari în 
întreaga dumneavoastră activi
tate, să urez clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualilor să-și 
unească eforturile pentru a 
asigura înflorirea și bunăstarea 
patriei lor — Columbia. (Aplau
ze).

După dejun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de directo
rul S.E.N.A., au vizitat unele 
secții ale complexului școlar.
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® GILBERTO VIEIRA
secretar
Central

general al Comitetului 
al Partidului Comunist
din Columbia

CONFERIREA TITLULUI
DE „OASPETE 

AL CAPITALEI
DE ONOARE4*
COLUMBIENE

Miercuri. 12 septembrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, l-a primit, la 
reședința sa din Bogota, pe Gil
berto Vieira, secretar, general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din. Columbia.

La primire a luat parte tova
rășul Stefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Gilberto Vieira și-a 
exprimat marea bucurie de a-l 
putea saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe pămîntul 
Columbiei.. El a subliniat că 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu — prima vizită a 
unui șef de stat socialist în 
Columbia are o mare importan
ță pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare 
țări și popoare, 
neral al C.C. al

dintre cele două 
Secretarul ge- 
P.C.C. a subli-

niat că dezvoltarea relațiilor co- 
lumbiano-române este in intere
sul oamenilor muncii, al po
porului columbian.- de aceea, 
Partidul Comunist din Columbia 
salută vizita, rezultatele ei 
și sprijină transpunerea în viață 
a înțelegerilor convenite.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat importan
ță deosebită a convorbirilor 
avute cu președintele Pastrana 
Borrero, identitatea de păreți 
în ce privește dezvoltarea co
laborării dintre România șî Co
lumbia, dintre popoarele român 
și columbian.

Au fost relevate relațiile bune 
dintre cele două partide și a 
fost exprimată dorința de a le 
dezvolta în continuare, în inte
resul extinderii, în generai, a 
relațiilor dintre cele două țări 
și popoare, al tuturor forțelor 
socialismului, păcii, independen
ței și progresului social.

TURBAY

înalții soli ai României
au sosit ieri la Medellin,

cel mai mare centru
economic al Columbiei

Miercuri dimineața, președin
tele Consiliului de Stat al Re- 

■ publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu . tovarășa Elena 
Ceaușescu. au sosit la Medellin, 
capitala provinciei Antioquia, al 
doilea oraș ca mărime al Co
lumbiei și, totodată, cel mai 
mare centru economic al țării.

Aici se. află întreprinderi me
talurgice, chimice, textile, ali
mentare, Medellinul fiind in a- 
celași timp sediul marilor între
prinderi de export al cafelei.

Pe aeroportul orașului, oaspe
ții români au fost salutați de gu
vernatorul provinciei, A. Betan- 
curt, de alte oficialități locale.

continuare, tovarășul

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au făcut o vi
zită la Asociația Națională a In
dustriașilor (A.N.D.I.) și la 
Compania, Columbians de țesă
turi Coltejer.

La ora’cînd închidem ediția, 
vizita în orașul Medellin con
tinuă.

Întîlniri
Tovarășul Ion Pățan, vicepre

ședinte al. Consiliului de Mi
niștri. m'inistrul comerțului 
exterior, a avut la Bogota in
tilniri succesive cu ministrul 
afacerilor externe, Alfredo 
Vasquez Carrizosa, ministrul a- 
griculturii. Hernan Vallejo Me
jia, ministrul ad-interim al 
dezvoltării, cu președintele Fe
derației Naționale a Cafelei, 
conducerea Institutului de co
merț exterior și Junta directivă 
a Camerei de Comerț.

Au fost discutate probleme 
legate de sesiunea Comisiei 
mixte de colaborare economică 
româno-columbiană in vederea 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
în domeniile abordate.

★
în dimineața zilei de marți, 

tovarășul Bujor Almășan, 
nistrul minelor, 
geologiei, însoțit 
avut intilniri cu 
specialiști din

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au primit, 
marți seara, la reședința lor 
din Bogota, o delegație, a muni
cipalității capitalei columbiene, 
în frunte cu primarul general 
Anibal Fernandez de Solo. 
Din delegație au mai făcut par
te președintele Consiliului mu
nicipal. Fernando Inostroza, și 
alți membri ai Consiliului.

Cu acest prilej, s-a dat citire 
decretului solemn al Consiliului 
Municipal al Bogotei prin care 
s-â conferit președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae • Ceaușescu, titlul de 
..oaspete de onoare" al capita
lei columbiene. Primarul gene
ral al capitalei a elogiat per
sonalitatea președintelui Consi
liului de Stat al României, re- 
levînd înalta sa contribuție la 
mai buna cunoaștere și apro
piere dintre popoarele colum
bian și român, la opera de co
laborare și destindere interna
țională.

Primarul general a exprimat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
dorința de a se statornici legă
turi strînse între capitalele ce
lor două țări — Bogota și 
București— în cadrul bunelor 
relații dintre Columbia și Ro
mânia. cărora vizita președin
telui Ceaușescu le dă o înaltă 

•și semnificativă expresie.
„Nutrim o profundă admira

ție pentru capitala țării dum
neavoastră, orașul București, — 
a declarat Fernandez de Soto —, 
unde se îmbină în mod minunat 
frumusețea arhitecturii sale, os-

de lucru
iumbiene „Ingeominas", „Eco- 
minas“ și „Ecopetrol".

în după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul român s-a întilnit cu 
ministrul minelor și petrolului 
din Columbia, Gerardo Silva, 
cu care a avut convorbiri pri
vind cooperarea în 
petrolului, cărbunilor 
bili și fosfaților.

Au fost discutate 
privind cercetarea geologică și 
tehnologică, elaborarea de stu
dii și asistența tehnică în ve
derea valorificării resurselor 
din domeniile menționate,

★ *
Tovarășul George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe al 
României, a avut, miercuri, 
convorbiri cu omologul său co
lumbian Alfredo Vasquez 

- rizosa. Au fost abordate 
bleme ale relațiilor politice 
tre cele două țări și ale 
lucrării lor pe plan internațio
nal.

domeniul 
cocsifica-

probleme

pitalitatea locuitorilor săi cu 
trațiile sale europene. Capitalei 
noastre, numită de poeți și 
scriitori „Atena sud-americană", 
i-ar fi foarte plăcut să se sta
tornicească legături strînse între 
cele două orașe, și cu prilejul 
vizitei dumneavoastră la Bogo
ta, care ne onorează în mod 
deosebit, facem primul pas spre 
această apropiere șl prietenie".

Primarul general al Bogotei 
a înmînat apoi președintelui 
Nicolae Ceaușescu cheia orașu
lui, în timp ce soția sa, Melba 
de Soto, a oferit tovarășei Elenă 
Ceaușescu medalia jubiliară a 
capitalei columbiene.

Răspunzînd, tovarășul Nicola# 
Ceaușescu a spus :

Doresc să vă mulțumesc pen
tru hotărîrea pe care ați luat-o 
de a-mi acorda titlul de „oas
pete de onoare" al frumosului 
dumneavoastră oraș. Doresc, de 
asemenea, să vă mulțumesc 
pentru că mi-ați înmînat cheia 
orașului, pe care o consider ca 
un simbol al prieteniei dintre 
capitalele țărilor noastre. Intr- 
adevăr, între popoarele noastre 
există relații de colaborare in 
multe domenii de activitate. 
Există afinități de limbă, cul
tură, dar, aș dori să subliniez, 
mai ou seamă că popoarele 
noastre sint angajate pe calea 
dezvoltării economice si sociale, 
calea independenței și suvera
nității lor. Toate acestea fac ne
cesară o colaborare activă intr-* 
popoarele noastre. Vizita pe 
care o întreprindem în țara 
dumneavoastră. în capitala ță
rii. în orașul Bogota, este toc
mai expresia dorinței poporului 
nostru de a extinde colaborarea 
cu poporul columbian în toate 
domeniile.

Sper că între orașul Bucu
rești și orașul Bogota se vor 
dezvolta relații de colaborare și 
prietenie. Aș dori să exprim 
speranța că o delegație a ora
șului dumneavoastră, în frunte, 
desigur, cu primarul său. va 
face o vizită în România și va 
pune în felul acesta o bază trai
nică de colaborare între cele 
două capitale ale țărilor noas
tre.

Doresc încă o dată să exprijn 
satisfacția noastră pentru reziu- 
tatele pe care Ie avem in dez
voltarea relațiilor de colabora
re, să urez tuturor locuitorilor 
orașului Bogota, ca și întregu
lui popor columbian, să obțină 
succese tot mai mari în dezvol
tarea țării, multă fericire și 
prosperitate. (Aplauze).

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Pățan, Ștefan An
drei, George Macovescu, Bujor 
Almășan, Mjrcea Malița, Du
mitru Moianu, ambasadorul 
României la Bogota, alte per
soane oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Consiliului de 
Stat al României în vizita sa 
în Columbia.

•n

Liberal din Columbia

Car- 
pro- 
din- 
con-

director general al Partidului mi- 
petrolului și 

de experți, a 
conducători și 
instituțiile co-

® JULIO CEZAR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
marți după-amiază, la reședința 
sa din Bogota, pe Julio Cesar 
Turbay, director general al Par
tidului Liberal din Columbia.

La primire fr participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Liderul Partidului Liberal a. 
mulțumit șefului statului român 
pentru onoarea de a fi fost pri
mit. Apreciind rezultatele obți
nute de România in industriali
zarea sa, în general in dezvol
tarea economiei naționale, el a 
subliniat că aceasta oferă o 
bază largă pentru ifitensificarea

colaborării bilaterale. El 
pronunțat pentru dezvoltarea 
legăturilor economice și tehni- 
co-științifice dintre cele două 
țări și și-a exprimat speranța 
că vizita șefului statului român 
în Columbia va duce la extin
derea schimburilor dintre cele 
două popoare.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprihiat satis
facția pentru rezultatele de.pînă 
acum, precum și încrederea că 
acordurile și înțelegerile con
venite vor deschide noi posibi
lități conlucrării largi dintre 
cele două țări și popoare pe 
baza egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie.

Pe marginea unei anchete socio-pedagogice
Puși în 

noști ce 
șoară in 
Enumera 
avînd la 
libere pentru această 
rare, cei 590 de elevi au dove
dit că activitățile pe care le 
cunosc ca fiind proprii organi
zației U.T.C. sint : adunări, șe
dințe, dezbateri, intilniri cu 
personalități, vizite, concursuri, 
excursii, concursuri și întreceri 
sportive, drtameții, invățămint 
politic, informări, pregătirea 
pentru apărarea patriei, muncă 
patriotică, serbări, program ar
tistic și montaje, seri distrac
tive, reuniuni și carnaval, șeză
tori, cenaclu, presă, corespon
dență. vizionare de spectacole, 
ajutor la învățătură, club muzi
cal și literar, audiții, simpozion, 
schimb de experiență, expoziții, 
albume.

Detalierea procentajelor obți
nute pune în lumină faptul că 
pionierii cunosc destul de puțin 
activitatea care se desfășoară în 
cadrul organizației U.T.C.. Acti
vitățile care s-au situat pe pri
mele cinci locuri, totalizînd pro
centul de 54 la sută — 52.85 la 
sută la fete, 56.36 la 
băieți — sînt : muncă 
că, adunări, ședințe, 
mint politic — 36,44

-----------------------------------------------

fața întrebării ; Cu- 
activități se desfă- 
organizația U.T.C. ? 
cîteva dintre ele și 

dispoziție cinoi spații 
enume-

se confirmă prin întrebarea 
care le cere pionierilor să apre
cieze ei înșiși care din activită
țile pionieriei le-ar dori pre
lungite în primii ani de viata 
utecistă. Or. tocmai la întreba
rea : Ce activități dintre cele pe

învățămînt politic, întîlniri, 
concursuri, excursii, drumeții, 
vizite, concursuri și competiții 
sportive, montaje, programe ar
tistice, serbare, carnaval, reuni
une, întrunire, seară distractivă, 
brigadă artistică, muncă patrio
tică, pregătirea pentru apărarea 
patriei, amenajarea bazei spor
tive, cerc, alegerea ‘meseriei, 
jocuri distractive, vizionare de 
spectacole, expoziții. în răspun-

un sfert din totalul opțiunilor, potrivit să se facă pentru pre- 
Or, asta presupune că organiza- gătirea pionierilor pentru intra- 
ția U.T.C. trebuie să pună ac-

. cent atunci cînd se adresează 
uteciștilor din clasele a VIII-a, 
a IX-a și chiar a X-a pe 
țiuni cu caracter educativ 
mulatoare și' antrenante, 
sînt tocmai concursurile, 
petițiile sportive, excursiile.

Supuși unei asemenea testări 
care-1 trece pe ' pionier și pe

ac- 
sti- 

cum 
corn-

rea în U.Ț.C., să aprecieze dacă 
se consideră pregătiți pentru un 
asemenea eveniment de cotitură 
în viața tinărului. Nu ne fa
mine decît să trecem în re
vistă principalele răspunsuri 
pe cîteva grupe de școli. Școa
la generală 175 București : să 
cunoască statutul : vizite la lo
cul de muncă al uteciștilor ; or

U.T.C. : să se aleagă un colectiv 
pe școală , care să se ocupe de 
pregătirea pionierilor pentru a 
intra în U.T.C. Sighișoara : mai 
multe acțiuni pentru cunoaște
rea istoriei U.T.C. Școala gene
rală nr. 7, Giurgiu : să se orga
nizeze mai multe acțiuni pentru 
cunoașterea trecutului glorios al 
poporului nostru : să se inițieze 
mai multe întîlniri pentru a afla 
ce realizează uteciștii; să se pună

ex-

sută la 
patrioti- 

învătă- 
la sută ;

concursuri, întreceri sportive ; 
excursii — 17,63 la sută. Iată, dar, 
că mai mult de jumătate dintre 
subiecți consideră că aceasta 
este și va fi activitatea lor în 
organizația U.T.C. Nu se semna
lează diferențieri de cunoaștere 
raportate la sex ori ’la localită
țile din care provin subiecții ; 
adevărat, apare ceva mai
tinsă sfera de cunoaștere, poate, 
la clasele din localitățile ur
bane. Altceva pune pe gînduri 
însă : că numărul activităților 
declarate ca fiind cunoscute 
este mult mai mare cu cît clasa 
este mai mică. Explicația o 
aflăm în aceea că pionierii din 
aceste clase — a Vl-a și a Vil-a 
— desfășoară o activitate de or
ganizație mai largă și ei au 
transferat organizației U.T.C. 
din care vor face parte peste cît- 
va timp activitatea de pionierie. 
Cu cît clasă se apropie de ni
velul clasei a VWII-a, cu ute
ciști, deci, diversitatea răspun
surilor este mult mai mică, ac
tivitatea U.T.C. fiind apreciată 
a fi constituită din muncă pa
triotică, ședințe, adunări și în- 
vățămînt politic. Răspunsul lor 
se bizuie pe activități de orga
nizație începute și. se pare, 
începutul vieții în organizația 
U.T.C. a școlii se dovedește să
rac. De altminteri, lucrul acesta

actul maturizării politice a adolescentului și implicațiile sale în munca educativă
oare le-ai cunoscut ca pionier 
apreciezi că ar fi bine să se orga
nizeze și de către organizația 
U.T.C. — cum anume? — s-au 
obținut cele mai slabe răspun
suri. Se justifică deci concluzia 
de mai sus, că pionierul are o 
imagine puțin clară asupra lui 
ca utecist într-o activitate spe
cifică de organizație : se imagi
nează cu precădere doar ca par
ticipant la ședințe. Tabelul de 
activități se' alcătuiește din 
adunări de detașament — deta
șamentul nemaiexistînd însă la 
U.T.C. — ședințe tematice — 
dezbateri, informare politică.

șurile prezentate de ei se afla o 
interesantă clasare a ceea ce do
resc. Primele cinci activități — 
care întrunesc 'procentul de 
52.8 la sută — arată către ce ar 
trebui să se îndrepte atenția 
organizației U.T.C. în momentul 
cind concep programele de ac
țiune oferite celor care devin 
uteciști. în acest procentaj intră 
concursurile, concursurile și 
competițiile sportive, munca 
patriotică, excursiile și intilni- 
rile cu personalități.

în general, concursurile de di
ferite genuri sînt preferate de 
către 24,42 la sută — aproape

proaspătul utecist prin activi
tățile din pionierie apreciate ca 
fiind preferate, îl solicită să 
privească retrospectiv și 
tiv acțiunile, să decidă 
ce ar dori să continue, 
fiind, din activitatea de
— condiția lui rămînînd aceeași, 
de elev — și interogindu-1 în 
sensul cunoștințelor pe care le-a 
primit despre modul cum vor 
activa în U.T.C., s-a ajuns, în 
final, la două întrebări care 
ating perioada de tranzit dintre 
pionierie și viața în organizația 
U.T.C. Mai exact, li s-a cerut 
să răspundă : Ce cred că ar fi

clezbateri 
politică

proiec- 
singur 
utecist 

pionier

a cvcni- 
inlernă ; 
uteciștii; 
la acti-

ganizarea dc 
mentelor de 
activități în comun eu 
participarea pionierilor 
vitatea uteciștilor, simpozioane 
privind munca și lupta uteciști
lor. Școala generală Rogova : 
stimularea pionierilor să se pre
gătească bine la toate obiectele, 
să fie ajutați să cunoască sta
tutul ; pionierii să ia parte 
unele ședințe și întruniri 
uteciștilor. Școala generală 
10, Drobeta-Turnu Severin : 
se organizeze mai multe întîl- 
niri eu uteciști in 
discute probleme privind munca

Ia 
ale 
nr.
să

care să se

accent pe stimularea interesului 
față de învățătură, pe 
colegial ; in adunările 
rești să- se dezbată 
U.T.C. : să se inițieze 
cu tovarăși muncitori, comuniști 
și uteciști.

întrebați : Crezi că ești pre
gătit pentru a fi primit in 
U.T.C. ?, specificîndu-se că 
este necesar să 
răspunsul pozitiv 
tiv, 65.3 la sută 
nieri răspund prin 
30,84 Ia sută prin „Nu". Pe în
tregul lot, clasa a Vil-a răs
punde cu „Da" în procent de

ajutorul 
pionie- 

statutul 
intilniri

pentru a fi primit 
specificîndu-se 

se motiveze 
ori nega- 

dintre pio- 
„Da“, iar

73,28 la sută, față de 40,38 Ia 
sută la clasa a Vl-a. Prezintă 
interes faptul că atit cei care se 
declară că sînt pregătiți pentru 
a fi primiți în U.T.C. cît și 
aceia care cred că nu sint pre
gătiți. cunosc condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un 
adolescent pentru a fi primit în 
U.T.C. și condiționează „da“-ul 
ori' „nu“-ul de modul în care 
fiecare, personal, face față aces
tor condiții. Primele cinci mo
tivații ale acelora care ge con
sideră pregătiți sînt următoa
rele : cunosc statutul și indato- 
rifile U.T.C., învață bine, parti
cipă la acțiunile organizate de 
U.T.C., studiază presa, cunosc 
politica partidului — total 64,75 
la sută. Cei care răspund cu 
„nu sint pregătit" prezintă 
prime cinci argumente : nu cu
nosc statutul și îndatoririle 
U.T.C.. nu sînt bine pregătit, 
mai am ceva de învățat, nu am 
destule cunoștințe, nu m-a pre
gătit nimeni — total 22,44 la 
sută.

Pentru comandanții — instruc
tori de pionieri la detașamentele 
claselor care se apropie de 
virsta utecistă, ca și pentru co
mitetele U.T.C. din școli care se 
întîlnesc cu pionierii înaintea 
intrării lor în U.T.C. se află aici 
o invitație la meditație, dar o 
meditație care să primească re
plica acțiunii.

ca

LUCREȚIA LUSTIG
_  ______z
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AsearăT. Arghezi: PENSULA Șl DALTA
Reîntîlnirea cu scrisul lui 

Arghezi e la fel de prețioasă ca 
reîntîlnirea cu cel al lui Emi- 
nescu, Sadoveanu. Blaga. Scri
itorii fecunzi, dificili au nevoie 
de o reîmprospătare a cunoș
tinței. Ideea editurilor de a ni-i 
repropune în ediții accesibile 
este binevenită atunci cind edi
torului nu-i lipsește scrupulul 
editorial. Ceea ce credem că 
se respectă în cazul volumului 
Pensula șî dalta. Sub acest ti
tlu sugestiv sint strînse de mina 
unui editor insistent și meri
tuos, G. Pienescu, încercările, 
„notele" cum le zice poetul 
într-un loc, lui Tudor Arghezi 
privind arta plastică româneas
că. Prima însemnare datează din 
1911, ultima din 1965. Ele n-au 
nicidecum un caracter întîmplă- 
tor ci regularitatea, mai ales 
în anii dintîi. ai unei cronici 
plastice. Tudor Arghezi a făcut 
o publicistică nervoasă și trează 
cu mult înainte de consacrarea 
lui ca poet. Culegerea de fată 
ne arată că preocuparea lui de 
pictură și sculptură este o preo
cupare intimă și nu o ocazională 
îndeletnicire. Tot ceea ce a fă
cut poetul poartă pecetea unei 
tensiuni speciale și a unui lim
baj unic. Nu exceptează de la 
această regulă nici suita lui de 
cronici plastice ori însemnările 
despre pictori. Paginile închina
te' de el picturii sînt cînd vi
triolante. cînd suave. Au cînd 
moliciunea de catifea a înțele
gerii și simpatiei artistice cînd 

duritatea bulgărelui de pămînt 
aruncat disprețuitor către lu
crarea și cariera calpă. Scri
itorul nu ține să fie un specia
list. își declină orice pricepere 
de natura analizei sistematice 
și pretențioase. Cronicile lui 
sînt simple impresii, dar acui
tatea sensibilității’ și observației 
artistice ne arată că ele sînt fă
cute de un creator deschis ar

telor vecine literaturii. Este ex
trem de pasionant pentru cine 
vrea să cunoască în profunzime 
literatura și arta lui Arghezi să 
citească aceste însemnări fără 
pretenții, dar marcate în majo
ritatea covîrșitoare de sigiliul 
unei intuiții și . expresii singu
lare.. Am spus că notele critice 
ale poetului se întind pe o dis
tanță apreciabilă. Cu toate as
tea credințele lui sînt mereu ace
leași. Arghezi scrie de nenumă
rate ori despre Luchian, despre 
Brâncuși, despre Dărăscu. Si- 
rato, Tonitza. E un semn al in
tuiției lui selective. Deși nu se 
declară nicărieri specialist, Ar
ghezi nu poate fi intilnit în 
postura de intempestiv lăudător 
al unor artiști ocazionali, morți 
o dată cu clipa terminării unui 
tablou efemer. A făcut cîteva 
nedreptăți declarate. De pildă, 
nu l-a plăcut pe Petrașcu pe 
care n-a făcut insă niciodată 

greșeala de a-1 înșira între non- 
talente. Era un pictor în care 
poetul nu se regăsea, cu care 
nu avea, după o expresie cu
rentă. „afinitate". Dar ceea ce 
este, între altele, de seamă in 
aceste cronici este că se demons
trează incă o dată că metoda 
nu face un critic sau un artist 
și că estetica nu este apanajul 
unor inși dotați cu pomposul 

titlu de esteticieni, poate chiar 
doctori. Critica de artă plastică 
a. lui Arghezi este remarcabilă 
fără a opera cu mijloacele așa- 
zisului specialist. în paginile lui 
acesta este încondeiat pînă la 
ridicul sub înfățișarea lui Miha
il Dragomirescu a cărui tenta
tivă de a capta capodopera cu 
mijloace de aritmetică și geo
metrie i se pare poetului o ab
surditate hazoasă. Criticul are 
sau nu are chemare. „în fața 
unui tablou sau a unei cărți 
trebuie să se așeze nu un cri
tic, dar un om, — și atit: evi
dent că omul acesta 'n-are rost 
acolo fără calități de artist". 
Considerațiile poetului pe a- 
ceastă temă nu se opresc aici. 
Traversînd opiniile lui despre 
pictură avem surpriza să desco
perim într-un mod mai orga
nizat' și mai coerent multe din 
ideile lui despre artă, literatu
ră și critică. Frecventarea expo

zițiilor îi provoacă mai puține 
expediții incendiare decit frec
ventarea literaturii. Urmărim 
un Arghezi care afirmă mai 
mult decit neagă și a cărui su
biectivitate artistică este mult 
mai puțin sensibilă și nu credem, 
totuși, că foarte puțin 1 — la ceea 
ce nu-i este îndeoproape înru
dit. O ediție ca aceasta, orien
tată tematic și realizată atent, 
are avantajul de a ne deschide 
porți neașteptate către curțile 
interioare ale operei unui crea
tor grandios, pe cit de prolific 
pe atît de derutant. Creatorii 
sînt mai accesibili în operele 
avortate dar nu despre așa ceva 
e vorba cînd vorbim de însem
nările lui despre pictură. Crea
torul își verifică sensibilitatea 
artistică și puterea simpatiei în 
fața unei arte de care stilul său 
este indiscutabil legat. Scrisul 
lui Arghezi are culoare și cro
nicile lui plastice sînt și ele de 
o juvenilă și crudă dezinvoltu
ră a mînuirii condeiului împru
mutată parcă din penelul celor 
despre care scrie. Nonconfor- 
mismul său e întreg și aici. Spa
țiul nu-mi îngăduie să dau ci
tate, deși citatele dintr-o cro
nică despre Arghezi n-ar tre
bui să absenteze. Ar fi de ajuns 
însă cîteva mostre,, ca voci ac
tuale să nu admită însă cu nici 
un chip o astfel de „neașezată" 
critică. Dar volumul lui Ar
ghezi. Pensula și dalta, există 
și el poate fi citit de oricine.

M. UNGHEANU

la telecinematecă: un 
film antologie

Aseară s-a încheiat la 
telecinematecă ciclul John 
Ford cu filmul ..Diligenta", 
capodopera marelui cineast 
american și in același timp 
capodoperă a genului wes
tern.

De remarcat cu această o- 
cazie că este pentru prima 
dată cînd telecinematecă pre
zintă într-un ciclu dedicat u- 
nui regizor — clasic al cine
matografiei mondiale — un 
număr adecvat de filme, șap
te. Numai, că, oferind pen
tru prima dată intr-un ciclu 
un număr atît de mare de 
filme, nu s-a avut în ve
dere. pe lingă criteriul can
titativ și cel calitativ. Din 
cele șapte filme ale cineastu
lui cel puțin trei puteau lipsi, 
fiind nesemnificative (este 
vorba de „Călăuza carava
nei". „E .lung drumul spre 
casă" și „Plugul și stelele"), 
după cum, din motive greu 
de înțeles, pentru cei ce do
reau să urmărească evoluția 
regizorului s-a inversat or
dinea apariției filmelor sale.

AGENDĂ
La București s-a deschis un 

curs de perfecționare în dome
niul industriei petrochimice la 
care participă ingineri din Bo
livia, Irak, Iran. India, Iugosla
via, Kuweit, Mexic, Pakistan. 
Peru, Trinidad-Tobago și Turcia.

Cursul, organizat de către Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.). în colaborare cu 
Oficiul Centrului Comun 
O.N.U.D.I. — România și Cen
trul de perfecționare al Minis
terului Industriei Chimice pe 
o durată de 10 săptămîni, cu
prinde expuneri teoretice și o 
practică în uzinele petrochimice 
din țara noastră. Cursurile au 
loc în baza prevederilor progra
mului O.N.U.D.I. de specializare 
a cadrelor din industria chimică 
a țărilor în curs de dezvoltare 
pe care România îl sprijină prin 
activitatea de cooperară pe care 
o desfășoară.

Tn Capitală au început mier
curi după-amiază lucrările unei 
sesiuni de comunicări tehnico- 
științifice a Institutului de cer
cetări metalurgice (I.C.E.M.), de
dicată „Zilei metalurgistului".

(Agerpres)

125 de ani de la luptele din Dealul Spirii

PERPETUAREA
GLORIOASELOR 

TRADIȚII DE LUPTĂ

TELEGRAMĂ
Tovarășul TON GHEORGHE MAURtR. președintele Consiliu

lui de Minișiri al Republicii Socialiste România, a trimis preșe
dintelui Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. GEMAL BIEDICI, următoarea telegramă :

Aflînd eu adîncă întristare vestea despre prăbușirea unui a- 
vion în apropiere de localitatea Kolașin, care a provocat pier
derea a numeroase vieți omenești, în numele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă 
exprim profunda noastră compasiune și vă rog să transmiteți 
condoleanțele noastre cele mai sincere familiilor îndoliate.

CRONICA U.T.C.
Ieri, delegația Uniunii Na

ționale a Studenților din 
Franța (U.N.E.F.), condusă de 
Renâ Maurice, secretar ge
neral al Uniunii. care 
efectuează, Ia Invitația 
U.A.S.C.R., o vizită în țara 
noastră. a avut o întîlnire 
prietenească cu tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului. La întîlnire a 
luat parte tovarășul Constan
tin Boștină. membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., preșe
dintele Consiliului U.A.S.C.R.

Cil acest prilej s-a efectuat 
un schimb de păreri și in
formații asupra activității 
celor două organizații stu
dențești. asupra dezvoltării 

relațiilor prietenești dintre 
U.A.S.C.R. și U.N.E.F. Au 
fost abordate, de aseme,nea, 
unele probleme actuale ale 
mișcării internaționale stu
dențești.

Miercuri a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Tineretului Socialist 
din Luxemburg (J.S.L.) for
mată din Andrâ Heinen, 
membru al Biroului Național 
al J.S.L., Norbert Jacovs. 
președinte al comisiei de 
control a Biroului Național, 
și Marcel Oswald, secretar 
al comisiei de control a Bi
roului Național, care, la invi
tația C.C. al U.T.C., a efec
tuat o vizită în Româ
nia. în perioada 5—12 sep
tembrie a.c.

NOTE
FESTIVALUL INTERNATIONAL 

„GEORGE ENESCU"

ARCUȘUL LUI KOGAN

DIN DECLARAȚIILE 
OASPEȚILOR

Dirijorul SAMO HUBAD : 
Am mai fost în țara dumnea
voastră de cîteva ori, dar 
cinstea de a dirija un concert 
în cadrul Festivalului enescian 
mă onorează în mod deosebit. 
Orchestra Simfonică a Radio- 
televiziunii Române a muncit 
cu perseverență pentru con
cert. Este o orchestră excep
ționala.

Violonistul LEONID KO
GAN : Sînt bucuros că revin 
în România la cea de a 6-a 
ediție a Festivalului ce poartă 
numele marelui Enescu. Cu
nosc foarte bine creația lui 
Enescu. L-am auzit și cîntînd 
la Moscova. Am integrat în 
repertoriul meu două dintre 
creațiile sale: Sonatele a 
Ii-a și a IlI-a.

Mă bucur că am reîntîlnit 
publicul românesc.

Vioara lui Leonid Kogan a 
continuat să ne incinte și în 
cea de a doua zi a Festivalului. 
După paginile concertante mo- 
zartiene din simfonicul inaugu
ral l-am reîntîlnit pe Kogan în 
Sala Mare a Palatului într-un 
impunător recital, l-am reîntîlnit 
pe Kogan confruntîndu-se cu 
partituri definitorii a trei dintre 
marii compozitori ai veacului 
trecut: Beethoven, Schubert și 
Brahms.

Leonid Kogan ne-a vizitat de 
multe ori. Unii critici au obiec
tat uneori marelui artist capri- 
ciozitatea unor frazări, precipi
tarea unor momente, in pragul 
a jumătate de veac de viață 
Kogan este un artist în plină 
maturitate, un real căutător de 
noi drumuri artistice. Oricînd în 
tălmăcirea lui Kogan recu
noști de la prima măsură un 
muzician de clasă.

Cîntul lui Kogan are o supre
mă eleganță, accente splendi
de. Muzica sa (ce sublimă „li
niște" am regăsit în fiesare din 
ideile sonatelor de Beethoven și 
Brahms I) respiră continuu gîn- 
dițe, precizie, simplitate.

Kogon depășește codrul in
terpretărilor tradiționale dor e 
plin de respect față de parti
tură.

Patima cu care izbucnește o 
idee melodică secundară, liber
tatea cu care colorează nu sint 
supărătoare. Totul este nobil, 
clar, prpporționat, plin de far
mec.

Pilonii construcției sint deta
șați cu convingere, cum s-a 
scris, execuția în ansamblul ei, 
respiră o motivare interioară in z

acord cu opera compozitorului.
O notă specială pentru vir

tuozitatea, pentru înțelegerea, 
pentrU discreția acompaniatoa
rei Nina Kogan, fiica violonistu
lui.

In cursul verii, răsfoind agen
da celei de a Vl-a ediții a Festi
valului enescian ne bucuram că 
îl vom reîntîlnl în primele zile 
ale sărbătorii muzicale enescie- 
ne pe Sviatoslav Richter.

In locul marelui pianist, pe 
podiumul sălilor de concert ale 
Capitalei, a apărut un alt 
distins reprezentant al artei in
terpretative sovietice : Leonid 
Kogan.

Schimbul nu a fost defavora
bil. Kogan ca și Richter este o 
stea din marile constelații ar
tistice. Recitalul ca și concertul 
inaugural au demonstral-o din 
plin.

IOSIF SAVA

..Diligenta", care încheie ci
clul, precede, spre exemplu, 
..Fructele mîniei". filmul de 
deschidere. Cum telecinema- 
teca nu este un prilej de re
luări sentimentale, ci un mij
loc de educație cinematogra
fică, aceste inadvertențe pro
duc confuzii. Motivul „spa
țiului închis", al „vehiculu
lui destinului", prezent pen
tru prima dată în „Diligen
ta" e reluat în „Fructele mi- 
niei" dintr-un alt unghi, fil
mul înfățișînd aproape docu
mentar un drum care pornind 
de la ignoranta unor mun
citori agricoli duce la conș
tiința luptei de clasă a aces
tora.

„Ceea ce mă interesează 
pe mine sînt consecințele u- 
nui moment tragic asupra u- 
unor oameni diferiți", își de
finea crezul artistic regizorul: 
„să descoperi excepționalul 
în banal, eroismul în coti
dian, să glorifici omul în pro
funzime, iată resortul dra
matic care îmi place".,.

„Diligenta", film a cărui 
poezie nu este declarată ci 
conținută, lucru extrem de 
rar într-un western, este o 
ecranizare a nuvelei lui Er
nest Haycox, „Haltă la Lards- 
burg". Este o lucrare clasică 
atît prin simplitatea sa cit 
și prin evoluția convingătoa
re a unor personaje pentru 
care măsura aprecierii rămîn 
faptele lor. Avînd o dis
tribuție excepțională : John 
Waine (Ringo-Kid), Claire 
Trevor (Dallas), Thomas Mit
chell (doctorul) și John Ca- 
radine (Hatfield), precum și 
un operator (Bert Glennon), 
ale cărui imagini în alb ne
gru egalează în cadre de ex
terior pe cel care a filmat 
alături de Eisenstein podișu
rile din Sudul Statelor Unite, 
filmul „Diligenta" rămîne cel 
mai bun western din cîte au 
fost realizate vreodată. Re- 
vizionarea a confirmat-o.

S. TUDOR

I

Filmul-scheci, cum este și 
acest „PERECHILE" are o 
veche tradiție în cinemato
grafia italiană, momentul lui 
de vîrf constituindu-l în pe
rioada postbelică o reconsti
tuire în cinci episoade a unor 
evenimente din realitatea ime
diată. Filmul se numea „Dra
goste în oraș" și era opera 
regizorilor Antonioni, Maselli, 
Dino Risi, Carlo Lizzani și 
Fellini care ne înfățișau pe 
rînd: o sinucidere ratată, a- 
bandonarea unui nou născut, 
atmosfera unui bal de cartier 
cu văzutele și nevăzutele lui 
drame mici și mari, viața unor 
femei obligate de sărăcie să se 
prostitueze și, în sfîrșit, efec
tele sociale puțin scontate ale 
unui anunț matrimonial. Cinci 
fapte diverse selecționate de 
ochiul atent al scenaristului 
Zavattini, cinci fapte diverse 
ce au constituit pretextul 
unui film-scheci, experiment 
realizat în decoruri naturale 
și avînd ca interpreți chiar 
personajele reale ale intim- 
plărilor...

„PERECHILE" încearcă 
să se înscrie în tradiția ge
neroasă a neorealismului dar, 
cu excepția scheciului „Ca
mera" regizat de Alberto 
Sordi, nu reprezintă decit o 
exacerbare de o vulgaritate 
greu de înțeles la niște au
tori ca Mario Monicelli și — 
mai ales — Vittorio de Sica, 
autorii episoadelor „Frigide
rul" și „Leul".

în prima povestire, „Frigi
derul", doi tineri căsătoriți, 
el șomer și ea curățitoare de

vitrine, sînt presați de obliga
ția de a achita ultima rată 
pentru frigiderul ce constituie 
mîndria garsonierei lor și o- 
biectul de invidie al vecini
lor. Cîteva detalii promițătoa
re, în special scenografia gar
sonierei cu carpete mari și

rul Monicelli cel care realiza
se acum 20 de ani „Infidele
le", prima radiografie morala 
a înaltei societăți italiene, film 
al cărui sarcasm n-a fost ega
lat decît în parte de ,,Dolce 
vita", cochetează aici cu o 
frivolitate despărțită de por

precaritatea condiției lor mo
rale. O ceartă care e gata să 
se transforme în bătaie. De 
Sica îngroașă nepermis de 
mult acțiunea și-i pune pe 
protagoniști să stea în patru 
labe unul în fața altuia și mî- 
rîind animalic să se zgîrîie.

r i
FILM „LECȚ/A"

lui Alberto Sordi
urîte, cu imensă păpușă de 
prost gust precum și dialogul 
cu o vecină pe marginea a- 
vantajelor frigiderelor, detalii 
și dialog de o reală subtilita
te cinematografică — sînt re
pede anulate în favoarea ți
nui umor de cea mai dubioasă 
speță. Tinerii căsătoriți găsesc 
o soluție : soția se va prosti
tua făcînd astfel rost de bani 
pentru achitarea ultimei rate. 
Vom asista astfel la o jenan
tă inițiere a eroinei pe tro
tuarele orașului, la „concu
rență" cu profesioniste bătrî- 
ne, urîte și înrăite. Se insistă 
inutil pe replici groase și to
tul devine lamentabil, pe 
alocuri chiar obscen. Regizo

nografie printr-o graniță in
certă.

„Leul", al doilea episod, 
regizat de Vittorio de Sica 
este un fel de anecdotă din 
categoria celor și fără perdea 
și fără noimă. O doamnă își 
înșeală săptămânal soțul — 
miercurea — cu un cabotin, 
elegant de profesie, manechin 
la o casă de mode — și are 
o surpriză neplăcută : nu poa
te părăsi locuința săptămâna
lei „obligații" pentru că în 

• fața casei s-a refugiat un leu 
scăpat din menajeria unui circ 
apropiat. Partenerii astfel 
sechestrați devin irascibili și 
se ceartă. Replici grele dar 
adevărate, din care aflăm

Dar leul este împușcat, de 
polițiști și amanții se împacă 
imediat, trăgînd concluzia 
tîmpă că „într-o dragoste a- 
devărată vorbele grele sînt 
dovadă de afecțiune"...

în afara marilor sale opere, 
Vittorio de Sica a mai regi
zat — după cum mărturisea, 
din motive comerciale pentru 
a-și putea procura fonduri 
necesare realizării unor pro
ducții a căror temă și subiect 
nu-și găseau finanțatori — fil
me nesemnificative, dar nici
odată nu atinsese acest stadiu 
de jos ca acum în „Leul".

Singurul argument al achi
ziționării și prezentării aces
tui film pe ecranele noastre

rămîne doar episodul „Ca
mera" regizat de Alberto 
Sordi. Peripețiile dramatice și 
comice ale scheciului se con
stituie într-o satiră violentă la 
adresa societății capitaliste. 
Totul se petrece într-o sta
țiune balneară de pe coastele 
Sardiniei, în hotelurile somp
tuoase unde-și ascund plicti
sul și aroganța reprezentanții 
descompusei aristocrații de 
sînge laolaltă cu vedetele 
aristocrației hanului. Surprin
de plăcut, în acest episod, 
finețea observației sociale a 
regizorului precum și vehe
mența diatribei sale la adresa 
unor „blazoane" care nu pot 
ascunde tarele unui mediu 
cinic și desabuzat.

Sordi care fusese și prota
gonistul episodului „Leul" a 
vrut, pesemne dezamăgit de 
miza ignobilă a regizorilor 
profesioniști să-și regizeze, 
dînd astfel o lecție de profe
sionalism și demnitate, pro
priul său scheci în care este 
și un inegalabil interpret.

„PERECHILE" reprezintă 
la modul cel mai direct cele 
două linii directoare ale ci
nematografiei italiene con
temporane, una tributară fi
listinismului („Frigiderul" și 
„Leul") și cealaltă angajată 
în oglindirea problemelor 
reale ale societății („Ca
mera").

TUDOR STANESCU

♦) „PERECHILE" — o 
producție a studiourilor 
italiene.

Se împlinesc astăzi 125 de ani 
de la istorica bătălie din Dealul 
Spirii. La 13 septembrie 1848 
puhoiul trupelor otomane, veni
te să înăbușe 'evoluția ce avea 
să deschidă o nouă pagină în 
istoria României, a fost obligat 
să înfrunte, la porțile de atunci 
ale Capitalei, rezistența eroică a 
companiei pompierilor militari de 
sub comanda viteazului căpitan 
Pavel Zăgănescu. Cu numai cî
teva zile în urmă Zăgănescu, îm
preună cu alți ofițeri potrioți ho- 
tărîseră : „Ne vom bate pînă la 
unul pentru revoluție și vom 
ține pînă la ultima picătură de 
sînge !“. Și și-au respectat cuvîn- 
tul, luptînd pînă la ultimul om, 
pînă la ultimul cartuș. Rezisten
ța celor 300 de ostași români a 
pus la grea încercare oastea ce
lor 9 000 de turci însoțită de pa
tru tunuri și numai numărul ma
re al otomanilor a reușit să în- 
năbușe, cu grele pierderi, dîrze- 
nia și vitejia soldaților noștri.

Cinstind memoria acestor 
demni înaintași, glorificindu-le 
faptele și înaltul patriotism de 
care au fost animați, aniversarea 
luptelor din Dealul Spirit consti
tuie, în același timp, un emoțio
nant prilej pentru a face bilan
țul realizărilor noastre de azi. al 
succeselor obținute în pregătirea 
de luptă și politică a pompieri
lor militari. „Dezvoltarea remar
cabilă a economiei naționale, aJ 

, vtntul general constructiv, crește
rea averii obștești și a bunăstă
rii cetățenilor, ridică și în fața 
noastră, a pompierilor militari 
sarcini deosebite. Pentru că efor
tul constructiv, munca pașnică a 
poporului român trebuiesc apăra
te de oricine și orice ar putea să 
le aducă vreo atingere. Iar pen
tru a forma la tinerii militari 
toate aceste deprinderi, sublinia 
locotenentul Petru lonuțaș, se
cretarul Comitetului U.T.C. de 
la Grupul de pompieri al jude
țului Maramureș, organizația 
U.T.C., cu sprijinul și sub 
îndrumarea directă a comandan
ților și organizației de partid, a 
inițiat numeroase acțiuni menite 
să cultive la ostași cunoașterea 
tradițiilor de luptă ale armei și 
unității, dragostea pentru patrie, 
respectul pent'u munca creatoa
re și, realizările obținute îp con
strucția socialistă". Un efort co
lectiv, o abordare matură și res
ponsabilă a muncii politico-edu
cative. Ca urmare pregătirea de 
luptă și politică a înregistrat un 
bilanț pozitiv, calificativul foar
te bine și bine figurînd la loc de 
cinste. Intervențiile au fost ope
rative, militarii și comandanții

I* I

lor acționînd energic și cu price
pere. riscindu-și adesea propria 
lor viață pentru a salva alte vieți 
și bunuri. Pe panoul de onoare 
al unității figurează la loc de 
cinste numele locotenentului ma
jor Paul Mureșan, secretarul or
ganizației de partid, al sergentu
lui Moruz loan, al caporalului 
Pal Fabian, al soldaților Bud Va- 
sile, So ca ci Nicolae, Foran Paul. 
Și această înșiruire ar putea con
tinua, fiindcă efortul de zi cu zi, 
lupta cu secundele pentru atin
gerea haremurilor, au facilitat 
cunoașterea tehnicii de luptă, stă- 
pînirea ei perfectă. Dar, dincolo 
de aceste fapte, ceea ce ni se 
pare de reținut, avîndu-și impli
cațiile sale în chiar această pre
gătire, este dăruirea tinerilor mi
litari, înaltul patriotism de care 
sînt animați, patriotism manifes
tat în hotărîrea de a nu precu
peți nimic, nici propria lor viață, 
atunci cînd situația o cere pen
tru a-și îndeplini întocmai misiu
nile încredințate. Cartea de o- 
noare a unității consemnează în

★

La Casa de cultură a Ministe
rului de Interne a avut loc, 
miercuri după-amiază, o aduna
re festivă organizată cu prilejul 
aniversării a 125 de ani de la 
eroicele lupte ale pompierilor 
din Dealul Spirii și al Zilei de 
13 Septembrie — -Ziua pompie
rilor din Republica Socialistă 
România.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la adu
nare au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului 
CEAUȘESCU.

★
Cu prilejul Zilei 

și al aniversării a
de la eroicele lupte ale pompie-

NICOLAE

pompierilor
125 de ani

LA GALERIILE
MUZEULUI
DE ARTA

• La Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste România, pu
blicul bucureștean are prilejul 
să viziteze, începînd de miercuri, 
o expoziție deosebit de valoroa
să, intitulată „Realismul rus în 
a doua jumătate a secolului al 
XIN-lea". Organizată sub egida 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, expoziția cuprinde a- 
proape 100 de lucrări de pictură 
provenind. în cea mai mare 
parte, din colecțiile Galeriei 1 
Tretiakov din Moscova și Mu
zeului rus din Leningrad, de la 
Fedotov și Perov la Kranskoi. 
Repin. Surikov și Serov, de la 
Kasatkin. Ghe și Vereșciaghin 
la Arhipov, Makovski și Meș- 
kov.

La festivitatea de deschidere 
a acestei reprezentative expozi
ții au asistat Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, membri 
ai conducerii Uniunii artiștilor 
plastici, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Con
siliului General ARLUS, Institu
tului 
culturale cu 
meni de artă și cultură, un nu
meros public.

român pentru relațiile 
străinătatea, na

(Agerpres)
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filele ei de aur fapte de eroism, 
acțiuni și intervenții ale milita
rilor pompieri, mărturie elocven
tă a forței combative și capaci
tății subunității de a-și îndeplini 
cu succes misiunea. Grija perma
nentă a conducerii de partid și 
de stat, a Comandantului suprem 
al Forțelor noastre Armate, to-' 
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru dotarea și înzestrarea sub
unităților cu tehnică și utilaje 
moderne, sporesc capacitatea de 
luptă a subunităților de pompi
eri, eficiența intervențiilor lor. 
Beneficiind, de acest întreg po
tențial uman și material, subuni
tățile de pompieri raportează, cu 
prilejul zilei lor, cu prilejul u- 
cestei glorioase aniversări, perpe
tuarea tradițiilor de luptă ale 
armei, ridicarea lor pe culmi tot 
mai înalte, hotărîrea fermă de a 
răspunde prezent, acolo unde 
este nevoie de brațul lor călit, 
acolo unde patria îi cheamă pen
tru îndeplinirea exemplară a mi
siunii încredințate.

AL. DOBRE

★ ★

din Dealul Spirii, prin de
al Consiliului de Stat au

rilor
creț _____ ...._ ______
fost conferite ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, unor ofițeri, maiștri mili
tari și subofițeri din unitățile 
de pompieri ale Ministerului de 
Interne, precum și unor acti
viști voluntari ai formațiilor ci
vile de pază contra incendiilor.

Distincțiile au fost tnmînate 
de către tovarășul GheOrghe 
Stoida, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
care i-a felicitat pe cei decorați 
în numele Comitetului Central 
al Partidului Compnist Român, 
al Consiliului de Stat, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu per
sonal.

IDEAL
(Urmare din pag. I)

maticienii citati participau, încă de pe atunci, la olimpiade, 
rezolvau probleme complexe, din reviste de speciaiitate, etc).

Oare nu apare, astfel, o primejdie : unilateralitatea ? Nu - 
au ținut să precizeze aceiași cercetători — fiindcă nu ne-am 
rezumat doar la domeniul preferat ; dac-am fi procedat ast 
fel, cine știe dacă acum n-ați fi stat de vorbă cu un fel de ro
boti... umani, capabili să dea rezultate exacte, însă fără „tră
iri". De aceea, mai ales de la o anumită vîrstă în sus, ei ai 
înțeles și mai profund că nu trebuie ca dominanta profesio 
nală să-i împiedice să se formeze cit mai complet, multilate 
ral, ca oameni. Și iată-i străduindu-se, intr-un fel de curs; 
contracronometru (căci „criză de timp" există și la materne 
ticieni), să împace cit mai desăvîrșit știința și arta. Dar die 
logul știință-artă nu este în stare, după opinia lor, să-i oier 

omului un profil complex, dacă întreaga sa personalitate - 
toate cii laturile profesionale, cu toate înclinațiile artistice 
nu-i dispusă în jurul unui ax care, în limbaj curent se numeț 
te : ideal. Nimănui, pe lume, nu-i poate ajunge, exclusiv, u 
ideal profesional... Pe cînd idealul care constituie sensul une 
existențe, sensul oricărei activități, așadar un ideal socio 
conduce, întotdeauna, la precizarea personalității cuiva, la 
împlinirea sa ca profesionist și ca om. Ce rost are să fii un 
profesionist de mina întîi și... un om de mina a... doua ? E- 
cuația - susțineau tinerii matematicieni - este simplă : spe
cializarea, oricît de strictă, oricît de acerb obținută, n-are 
de ce te îndepărta de ceilalți, n-are de ce-ți ciunti personali
tatea, omenia. Intr-o societate a echității socialiste, în care 
cartea de vizită a individului este propria sa creație de va
lori materiale, dar*și spirituale - pentru folosul colectivități: 
din care face parte - conjugarea datelor aparținînd fiecărei 
personalități în parte, reprezintă cheia expresiei : „Și om bun, 
și bun profesionist". Se poate I

i
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s> voluțiile pozitive pe

1 care le cunoaște 
Europa stimulează 

. speranța că pro- 
J cesul destinderii pe 

continent va putea 
fi aprofundat, că efectele lui 
vor fi vizibile, concrete, depă
șind stadiul adeziunilor declara
tive pentru a trece în cel al mă
surilor practice, de o reală efi
ciență. Speranța aceasta este 
profund realistă deoarece se în
temeiază pe năzuințele popoare
lor continentului de a realiza e- 
dificiul securității europene, ceea 
ce presupune asigurarea condi- 

I țiilor pentru dezvoltarea liberă, 
de sine stătătoare a fiecărei na
țiuni, indiferent de dimensiunile 
ei, de potențialul de care dispu
ne, de nivelul de dezvoltare a- 
tins sau de opțiunile pe planul 
sistemului social-politic. Ideea 
securității europene a parcurs 
un drum lung devenind dintr-un 
deziderat al sectoarelor înainta
te ale opiniei publice o perspec
tivă a viitorului apropiat. întrea
ga desfășurare a evenimentelor 
a confirmat că securitatea eu
ropeană reprezintă o idee in a- 
cord deplin cu imperativele ma
jore ale contemporaneității, cu 
cerințele păcii mondiale. După 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea rostită 
la Bogota, „începerea Conferin
ței general-europene reprezintă 
un succes de însemnătate isto
rică pentru popoarele Europei, 
pentru întreaga lume".

Peste citeva zile Geneva va 
găzdui începutul celei de a doua 
faze a conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa. 
Noua etapă constituie continua
rea logică a unui proces com
plex, eșalonat în timp, în cursul 
căruia s-a realizat clarificarea și 
soluționarea unora din aspecte
le esențiale ale securității euro
pene. Debutul s-a realizat la 
Helsinki în cadrul unor consul
tări preliminare care au durat 
șase luni. A fost punctul de por

nire și se poate aprecia că star
tul bun luat în capitala finlan
deză a îngăduit să se abordeze 
in continuare sub auspicii favo
rabile problemele în dezbatere. 
Amplul dialog pregătitor și re
marcabilele sale rezultate - ex
primate in recomandările adop
tate prin consens - au facilitat 
sarcina miniștrilor de externe din 
cele 35 de țări (33 de pe conti
nent plus S.U.A. și Canada) care

Conferinței, programată să-și în
ceapă lucrările la 18 septem
brie, în orașul de pe malul Le- 
manului. Comitetul - compus din 
reprezentanții celor 35 de state 
- a soluționat problema organe
lor de lucru în care să analize
ze și să se adopte hotăririi fi
nale privind problemele de bază 
ale securității europene. Exami- 
nindu-se ansamblul dosarelor ce 
urmează a fi dezbătute in faza

bora modalitățile practice de 
conlucrare pentru a se asigura 
continuitatea eforturilor în vede
rea înfăptuirii securității europe
ne, pentru pregătirea fazei a 
treia a conferinței care ar urma 
să încununeze strădaniile de 
pină acum.

Bilanțul pozitiv al sesiunii Co
mitetului de coordonare - la lu
crările căruia România a adus o 
contribuție prețioasă, reliefată

0 etapă nouă a eforturilor 
consacrate securității europene

s-au întilnit, de asemenea, in 
capitala Finlandei. Prima fază a 
conferinței general-europene a 
permis o substanțială trecere in 
revistă a componentelor securi
tății europene, formularea unor 
prețioase sugestii și identificarea 
căilor unei ample conlucrări in 
iealizarea dezideratelor comune. 
Desigur, vocile din concertul eu
ropean n-au răsunat toate la fel 
dar dominantă a fost dorința 
exprimată de a duce mai depar
te negocierile, de a impulsiona 
eforturile în direcția securității 
și cooperării. In acest mod s-a 
ajuns la formula continuării dia
logului.

La sfirșitul lui august, la Ge
neva, și-a desfășurat lucrările 
prima sesiune a Comitetului de 
coordonare al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa. Misiunea încredințată 
comitetului era aceea de a pre
găti in condiții optime desfășu
rarea celei de a doua faze a

a doua - fază ce se va desfă
șura prin intermediul comisiilor 
și a organelor sale de lucru - 
comitetul a decis crearea a 3 co
misii și a 12 organe de lucru in 
cadrul cărora se vor purta ne
gocieri și se vor elabora proiec
te de documente. Prima comisie 
va aborda problemele securității 
în Europa (cu aspectele sale po
litice, juridice și militare), cea 
de a doua se va ocupa de coo
perarea în domeniile economic, 
științific, tehnic și al mediului în
conjurător iar a treia comisie își 
va dedica activitatea cooperării 
pe planul culturii și educației, 
informației și contactelor uma
ne. Urmările instituționale ale 
conferinței vor fi examinate in 
Comitetul de coordonare care va 
funcționa și ca organ de lucru. 
Deci, acestui comitet i s-a în
credințat nu numai misiunea de 
a organiza lucrările fazei a doua, 
de a urmări și coordona activi
tatea comisiilor, ci și de a ela

prin spiritul constructiv și realis
mul intervențiilor sale - îngă
duie să se intimpiine cu opti
mism etapa a doua a conferin
ței, etapă care, probabil, va ne
cesita mai multe luni de muncă 
migăloasă, răbdătoare, în comi
sii și subcomisii. . Este o etapă 
mai puțin spectaculoasă in care 
negocierea se poartă direct, la 
masa de lucru. Importanța aces
tei faze este considerabilă de
oarece ea va trebui să elabore
ze documentele ce var fi pre
zentate șefilor de state și guver
ne, in stadiul ultim al conferin
ței, pentru a fi adoptate. De 
modul în care comisiile vor ac
tiva, de rezultatele pe care le 
vor obține depinde intr-o mare 
măsură finalizarea eforturilor 
consacrate securității europene. 
România apreciază că esența 
constă nu numai în afirmarea 
unor principii juste, ci și în asi
gurarea condițiilor practice pen
tru ca aceste principii să devină

o realitate indiscutabilă, pentru 
ca între statele continentului să 
se statornicească relații noi, ba
zate pe încredere, respect reci
proc, prietenie și bună vecină
tate, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici o ingerin
ță din afară, la adăpost de ori
ce acte de forță sau de presiuni 
de orice natură. Aceste principii 
trebuie precizate cu cea mai 
mare exactitate pentru a se 
elimina posibilitatea denaturării 
lor și pentru a se garanta apli
carea printr-un sistem eficace de 
angajamente. In noua rundă de 
negocieri trebuie, potrivit opiniei 
țării noastre, să se pășească pe 
calea care să ducă de la enun
țarea principiilor la realizarea 
lor practică. Firește, reușita efor
turilor ce se cer întreprinse este 
inseparabilă de participarea ac
tivă a tuturor statelor, indife
rent de mărirea lor, de sistem 
social-politic sau de apartenen
ță la alianțe militare, într-un 
climat de perfectă egalitate, de 
bună voință și receptivitate la 
punctele de vedere exprimate, 
pentru că numai prin acțiunea 
conjugată a tuturor țărilor se 
poate realiza o înțelegere care 
să răspundă exigențelor po
poarelor. in ceea ce o privește, 
România este hotărîtă să-și adu
că în continuare contribuția con
structivă la vasta operă de fău
rire a unei Europe a păcii, o 
Europă în care fiecare națiune 
să se poată dezvolta potrivit vo
inței suverane și în deplină ar
monie cu toate celelalte națiuni 
ale continentului. Sîntem con
vinși că evenimentul care se va 
produce peste puține zile la Ge
neva - începerea fazei a doua 
a conferinței - poate marca un 
nou pas înainte spre realizarea 
aspirațiilor vitale de securitate 
și cooperare ale popoarelor 
continentului.

EUGENIU OBREA

de peste hotare
ÎN LEGĂTURĂ CU 

EVENIMENTELE DIN CHILE

SUCCESUL CONFERINȚEI EUROPENE
DEPINDE DE RĂSPUNDEREA Șl DORINȚA

DE COLABORARE A STATELOR
PARTICIPANTE

Un interviu al ministrului de externe turc
Expunindu-și opinia 

Conferinței europene 
securitate și cooperare, 
trul de externe al Turciei, Ha- 
luk Bayulken, a arătat, printre 
altele, intr-un interviu acordat 
ziarului grec „Elefteros Kos- 
mos" : „în convorbirile prelimi
nare multilaterale s-a observat 
că țările participante erau pre
gătite să dovedească suplețe și 
dorința de colaborare, ceea ce 
a contribuit mult la ajungerea 
la un numitor comun. La sfir
șitul discuțiilor am constatat că 
este posibil să se obțină rezul
tate concrete, dacă există dorin
ța de a întări pacea și securita
tea în Europa. Prin urmare, 
înainte de orice se află răspun
derea noastră, ca state partici
pante, față de asigurarea suc
cesului Conferinței. în acest 
context, cu condiția ca, pe par
cursul celei de-a doua faze a 
Conferinței, care va avea loc 

. luna aceasta, țările participante 
să fie animate de același spirit 
și să acționeze pc aceeași linie 
a apropierii, nu există motive 
să nu fim optimiști asupra 
succesului Conferinței euro
pene".

„Recunoaștem că existență 
unor sisteme politice diferite 
constituie o realitate in Europa 
contemporană. Dar considerăm,

asupra 
pentru 
minis-

de asemenea, că contactele și 
negocierile care se realizează 
cu prilejul unor intilniri cum 
este Conferința europeană vor 
folosi drept punți între țările 
avind sisteme diferite", a spust 
în continuare, Haluk Bayulken.

„Experiența a dovedit că pa
cea. încrederea reciprocă se în
tăresc prin rezultatele pozitive 
ale unor schimburi mai largi, 
ale colaborării și contactelor in
tense intre națiuni", a arătat, in 
încheiere, ministrul de externe 
al Turciei.• •••••

REUNIUNEA G.A.T.T. 
DE LA TOKIO

în capitala Japoniei au în
ceput. miercuri. lucrările 
Conferinței ministeriale a 
Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.). 
Participă peste 600 de dele
gați, reprezentind 101 țări și 
o serie de organizații inter
naționale. Dezbaterile au fost 
deschise de primul ministru 
nipon. Kakuei Tanaka. Dele
gația română este condusă de 
Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

în cadrul ședinței au 
luat cuvintul reprezentanții 
S.U.A., Danemarcei. Japoniei, 
Canadei, Franței, R.F. Ger
mania, Pakistanului, Mexicu
lui și Indoneziei.

R.P. CHINEZA : Imagine din secția montaj a Uzinei de turbine 
din Șanhai.

CONFERINȚA G. A. T. T.
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Runda speranței
intr-un comerț echitabil

Runda de negocieri comerciale multilate
rale. din cadrul Acordului general pentru 
tarife și comerț (G.A.T.T.), care a debutat 
ieri la Tokio, și-a propus două obiective 
fundamentale in care practic sînt intere
sate toate statele lumii :

— realizarea unei largi dezvoltări și li
beralizări a comerțului mondial, prin anu
larea progresivă a obstacolelor din calea 
schimburilor și ameliorarea reglementărilor 
comerciale internaționale ;

— asigurarea de avantaje suplimentare 
pentru țările în curs de dezvoltare, așa 
incit să poată crește și diversifica expor
turile lor. sporirea posibilităților de parti
cipare a acestor țări Ia schimburile econo
mice internaționale și un echilibru mai bun 
între țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare în ceea ce privește împărțirea 
avantajelor decurgînd din intensificarea co
merțului și elaborarea unor măsuri vizînd 
stabilizarea prețurilor produselor primare 
la niveluri echitabile.

Dar aducerea în discuție a unor aseme
nea cerințe — în care sînt angajate inte
rese foarte diferite — a suscitat de la bun 
început dispute aprige. Pentru a încerca o 
armonizare a pozițiilor exprimate a luat 
ființă un comitet de pregătire, ale cărui 
lucrări s-au desfășurat la Geneva. Acest 
comitet a ajuns la un acord prin consens 
asupra unui text care oferă reprezentan
ților celor peste 100 de state reprezentate 
la Tokio o bază de discuție. Deși documen
tul elaborat la Geneva este apreciat ca un 
pas pozitiv in vederea atingerii scopurilor

enunțate mai sus, precizările din ajunul 
deschiderii reuniunii ministeriale de la To
kio evidențiază existența unor disparități 
în ceea ce privește atit problemele de fond 
cit și cele de procedură. Astfel, în rindul 
țărilor în curs de dezvoltare domnește o 
stare de neliniște alimentată de posibilita
tea reducerii liniare a tarifelor vamale și 
a obstacolelor netarifare. Ele apreciază — 
potrivit A.F.P. — că actualul sistem de 
preferințe generalizate — deși complicat și 
dificil — ar putea fi neutralizat de o re
ducere liniară a taxelor vamale. încercînd 
să risipească sentimentele de neîncredere 
din rîndul acestor state, țările dezvoltate au 
consimțit să insereze în documentul de la 
Geneva următorul paragraf : „Eforturi co
ordonate vor fi făcute pentru rezolvarea 
într-un fel echitabil a problemelor comer
ciale ale tuturor țărilor participante, ținind 
seama de problemele comerciale particula
re ale țărilor in curs de dezvoltare". în 
sfîrșit, un aspect procedural, de ultim mo
ment, a stîrnit nervozitate din nou printre 
statele in curs de dezvoltare. Acestea insis
taseră ca secretarul general al U.N.C-T.A.D.. 
Perez Guerrero, să poată participa activ Ia 
conferința ministerială de la Tokio, 
tetul de pregătire acordindu-i doar 
tul de observator.

Un alt nod de probleme care va 
dezlegat la Tokio se referă la neînțelege
rile economice, discuțiile din ce în ce mai 
ascuțite, dintre principalii parteneri occi
dentali : Piața comună. Statele Unite și 
Japonia. Referitor la primii doi, disputa se

comi- 
statu-

trebui

INCWTUf DE EA
CARLETONVILLE

• POLIȚIA SUD-AFRICANA 
A DESCHIS FOCUL ÎMPO
TRIVA MUNCITORILOR • 11 
PERSOANE AU FOST UCISE.

Poliția regimului rasist din 
Republica Sud-Africană a des
chis focul, marți seara, împotri
va muncitorilor de Ia mina de 
aur ..Western Deep Level" din 
localitatea Carletonville, situată 
la aproximativ 50 kilometri de 
Johannesburg, omorind 11 per
soane și rănind alte nouă — 
anunță agențiile ASSOCIATED 
PRESS. REUTER și FRANCE 
PRESSE. Intervenția poliției a 
avut loc după Ce muncitorii de 
la această mină, aparținînd unei 
companii anglo-americane, au 
cerut îmbunătățirea salariilor 
și a condițiilor de muncă.

Potrivit agențiilor de presă 
citate, incidentele de la Carle
tonville sînt cele mai mari' din 
istoria socială sud-africană a 
ultimilor ani. după cele desfă
șurate la Sharpeville, în 1960.

raportul comerț mondial — refor-referă Ia
mă monetară, politica agricolă a Pieței co
mune. Cercurile comunitare susțin că poli
tica de liberalizare a schimburilor mondia
le nu poate fi edificată decit in măsura 
unor eforturi paralele privind punerea la 
punct a unui sistem monetar care să fe
rească economia mondială de seismele și 
dezechilibrul manifestat în ultima vreme. 
Din contră, Statele Unite apreciază că un 
sistem monetar eficace presupune în pri
mul rînd adoptarea de măsuri comerciale 
care să faciliteze procesul de ajustare a 
balanțelor de plăți, însoțite 
comitente de liberalizare 
Evident, în spatele acestei 
buiesc depistate, pe de o
Pieței comune de a se renunța Ia un sis
tem monetar de pe urma căruia — se spu
ne la Bruxelles, dar mai ales la Paris — 
S.U.A. au avut avantaje. Pe de altă parte. 
Washingtonul dorește o liberalizare a co
merțului care să înlăture avantajele de care 
se bucură în prezent unele state din Piața 
comună și Japonia. în sfirșit, aceasta din 
urmă, și-a propus să „balanseze" cînd con
tra „izolaționismului" american, cind a 
„protecționismului" comunitar, încercînd să 
nu intre in disputa Piața comună — S.U.A. 
privind problemele monetare.

Confruntată cu asemenea poziții, Confe
rința G.A.T.T. va fi chemată să fixeze doar 
proiectul cadru al viitoarelor negocieri, care 
in cel mai bun caz, se vor încheia în 1975. 
în actuala reuniune se va alege un Comi
tet de negocieri ale cărui lucrări vor cu
prinde prezentarea plaiurilor detaliate ale 
tratativelor, ale procedurilor, între care se 
vor găsi și cele cu caracter special, privind 
țările in curs de dezvoltare.

în pofida unor asemenea 
cercurile cele mai competente 
comerțului internațional și-au _____
speranța că noua rundă de negocieri va crea 
în final condiții pentru intensificarea schim
burilor economice între toate statele, pe o 
bază echitabilă, reciproc avantajoasă, care 
să pună capăt discriminărilor ce se mai 
mențin în practica relațiilor economice ex
terne.

de eforturi con- 
a schimburilor, 
confruntări tre- 
parte interesele

dificultăți, 
din lumea 

exprimat

IOAN TIMOFTE
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FATA CARE VINDE FLORI : 
(Săptămîna filmului din R.P.D. 
Coreeană) : Capitol (orele 9,15 ; 
1130; 14; 16,15; 18,30; 20,45)-

AFECȚIUNE : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Sala Palatului 
(orele 17.15 ; 20,15) ; Patria (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Gră
dina Capitol (orele . 19; 21).

O AFACERE PE CINSTE : Scala 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,15; 
21), București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21). Grădina București 
(ora 19,30), Stadionul Dinamo 
(ora 19,45).

PARAȘUTIȘTII : Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15). Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15: 20,30), Grădina Lu
ceafărul (ora 19,30), Grădina Au
rora (ora 19,15).

DREPTUL DE A IUBI : Victoria 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30;
20,45), Arenele Romane (ora 19,30).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Excelsior (orele 9; 11.13; 13.30; 16; 
18,15; 20,30).

PERECHILE : Festival (orele 9; 
11,45: 14,30; 17,30; 20,30), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), 
Grădina Festival (ora 19,15).

CONSPIRAȚIA : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30), To
mis (orele 9; 11,15: 13,30: 15,45:
18,15: 20,30), Grădina Tomis (ora 
19,30).

POLIȚISTUL: Buzeștl (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15: 20,30), Grădina
Buzești (ora 19,30), Grădina Mo
dern (ora 19,30).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Bucegi (orele 15,30: 18; 20,30), Glo
ria (orele 8,45; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 20,45), Arta (orele 15,30; 18; 
20,15), Grădina Arta (ora 19,30). 
Grădina Bucegi (ora 19.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Pro
gresul (orele 16: 18; 20).

ADIO. PETERSBURG : Timpuri 
Noi (orele 9,15—20,15 în conti
nuare).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Lumina (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45). Dacia (orele 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FELLAGA : înfrățirea (orele 
15.30; 18; 20.15).

ALADIN SI LAMPA FERMECA
TA : Doina (orele 11; 13,15; 15,30; 
17,30; 20 ; — la orele 9,45 matineu
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pentru copii).
CUTEZANȚA : Unirea (orele 

15.30; 17,45; 20). Grădina Unirea 
(ora 19,30).

JOI. 13 SEPTEMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 9,30 
Prietenii lui Așchiuță. 10,05 Teh- 
nic-club. 10,25 Al VI-lea Festival 
internațional ,,George Enescu". 
11,00 Bucureștiul necunoscut. 11,20 
Telecinemateca : Ciclul John Ford. 
12.50 Teleobiectiv. 13.10 Telejurnal. 
17,30 Emisiune în limba maghiară. 
18.40 Reporterii noștri la ■festival. 
Reportaj realizat cu participanfi -la 
al VI-lea Festival internațional 
..George Enescu“. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Al VI-lea 
Festival internațional ,,George 
Enescu“. Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii sovieti
ce. Dirijor: Ghenadi Rojdestvenski. 
Tn program : George Enescu — 
Uvertură de concert. 20,10 Seară

pentru tineret. în actualitate — 
școala ; Teletop ’73 — emisiune- 
concurs de muzică ușoară. Trans
misiune directă de la Buzău ; 
Școala curajului — lupta cu flă
cările. Reportai dedicat Zilei pom
pierilor ; Cum se învață omenia ; 
..Făuritorii" - — moment poetic ; 
,.Seara, la clubul tineretului" ; Ti
neri muzicieni : Deneș Pali (flaut). 
Cornelia Pop (soprană), Victoria 
Petri (pian). 22,00 24 de ore. Din 
țările socialiste.
PROGRAMUL II

.17,30 Telecinemateca pentru tine
ret : ,.Poveste sîngeroasă". 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Al VI-lea Festival internațional 
„George Enescu". Concertul or
chestrei simfonice a Radioteleviziu
nii sovietice. Dirijor : Ghenadi 
Rojdestvenski. In program : 
George Enescu — Uvertură . de' 
concert ; Rodion Scedrin — Muzi
că romantică la ..Ana Karenina" ; 
P. I. Ceaikovski — Simfonia 
.,Manfred". Transmisiune directă 
din Studioul de concerte al Radio
televiziunii. 22,00 Roman foileton 
„Vinul roșu" (II).

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 „Incognito" — Pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Jocul țambalelor" 
de Johnny Răducânu. 10,00 Diver- 
tis-club. 11,00 Știință . și tehnică.
11.10 Profil pe portativ — Dumitru 
Sopon. 11,30 Pentru prietenii mag
netofonului : arii din operete. 
12,00 Transmisiuni directe din tară.
12.10 Invitație în fonotecă. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea emi
siunii de dimineață- 17,00 Știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! 
— muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor. 18,00 Șapte zile șapte 
arte. Cinema 18.10 Opereta ,,Vîn- 
zătorul de păsări" de Zeller 
(fragmente). 18,55 Melodia zilei. 
19,00 în direct... de la Muzeul 
pompierilor. 19,30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri „Electreeord". 22.00 
Teatru radiofonic. Spre mare, spre 
cer de Frederic Dard. 21.00 Radio- 
super-top. Muzică ușoară româ
nească. 22.00 Radiojurnal. . 22.30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Țară 
de dor. 23,20 Scene din opera 
..Fedora" de Giordano. 23,55-r24,00 
Ultimele știri.

SANTIAGO DE CHILE 12 
(Agerpres). — După lovitura de 
stat militară din Chile, postu
rile locale de radio, aflate sub 
controlul armatei, au anunțat că 
junta militară care a preluat 
puterea va desemna un nou 
guvern- Junta este formată din 
comandantul șef al armatei, ge
neralul Augusto Pinochet, ami
ralul Toribio Medina, generalul 
de aviație Gustavo Leigh Guz
man, și șeful poliției militare, 
generalul Cesar Mendoza.

Postul de radio al forțelor ar
mate. citat de agențiile interna
ționale de presă, a difuzat un 
comunicat al juntei militare 
care a anunțat oficial că pre
ședintele Allende s-a sinucis în 
timp ce palatul prezidențial „La 
Moneda" era bombardat. Potri
vit acelorași surse, președintele 
Allende a fost înhumat în cea 
mai strictă intimitate, miercuri, 
la Santiago, Ia funeralii asistind 
numai membrii familiei. Agenția 
Inter-Press Service relatează că 
Clodomiro Almeyda. ministrul 
afacerilor externe, Orlando Le- 
telier. ministrul apărării, și 
Jaime Toha, ministrul agricul
turii, ar fi fost arestați.

Junta militară a instituit legea 
marțială pe Întreg teritoriul 
țării și a anunțat măsuri aspre 
împotriva persoanelor care s-ar 
opune noilor autorități. Un co
municat militar a anunțat, de 
asfemenea, suspendarea activită
ții celor două camere ale Con
gresului național. Totodată, se
diile partidelor Unității Popu
lare, între care ale partidelor 
comunist, și socialist, au fost 
percheziționate, iar clădirile 
unde se află posturile de radio 
ale Unității Populare au fost 
bombardate.

în urma ciocnirilor care au 
avut loc între susținătorii gu
vernului legal și unități milita
re ,care s-au prelungit marți 
pină noaptea tîrziu, s-au înre
gistrat morți și răniți. Nume
roase persoane au fost arestate.

în comunicatele transmise de 
posturile de radio ale armatei, 
junta militară afirmă că și-a 
instituit controlul deplin asupra 
situației din țară. Agenția 
France Presse relevă insă că 
nici o precizare nu a putut 
fi obținută in legătură cu eveni
mentele care s-ar putea desfă
șura la periferia capitalei, .acolo 
unde se află centurile indu
striale muncitorești, considera
te ca bastioane ale Unității 
Populare. în legătură cu a- 
ceasta, agențiile U.P.I. și TASS

Notă de protest 
a guvernului cubanez

Guvernul Revoluționar al Re
publicii Cuba a dat publicității 
o notă de protest in care de
nunță atacarea A.mbasadei cuba
neze din Santiago de Chile de 
către membri ai forțelor armate 
chiliene, după instalarea la pu
tere a juntei militare -

într-o altă notă de protest, 
guvernul Cubei denunță des
chiderea focului de către aviația 
și unități de coastă ale armatei 
chiliene. în largul apelor inter
naționale, împotriva navei co
merciale cubaneze ,,Playa Larga", 
care se îndrepta spre portul 
Valparaiso, unde < trebuia să 

.. descarce un transport de zahăr.
Guvernul Republicii Cuba își 

rezervă dreptul de a cere con
vocarea unei reuniuni urgente a 
Consiliului de Securitate în 
vederea examinării ■ agresiunii 
comise de forțele armate chi
liene. în largul apelor interna
ționale, împotriva navei comer
ciale „Playa Larga" — se arată 
într-o notă a Ministerului de 
Externe al Cubei adresată pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate.

relatează că la periferiile capita
lei chiliene ar continua să aibă 
loc ciocniri între susținătorii 
guvernului legal șl unități mili
tare. Trei posturi de radio 
clandestine, care transmit știri 
de pe teritoriul chilian, au a- 
nunțat că la Santiago a sporit 
numărul ciocnirilor intre ar
mată și populație. Pe de altă 
parte, după cum transmite a- 
genția Inter-Press Service, se 
afirmă că în cursul zilei de 12 
septembrie numeroși mineri ar 
fi căzut victime în înfruntările 
cu efectivele forțelor armate, 
care au avut loc în zona mi
nieră.

Agenția U.P.I. relatează că, în 
cursul nopții de miercuri, în 
unele din cartierele industriale 
ale orașului Santiago de Chile 
între muncitori și soldați se 
desfășoară lupte adevărate. 
Există morți și răniți. în legă
tură cu intensificarea rezistenței 
armate, junta militară, in
staurată după destituirea guver
nului legal al Unității Populare, 
a lansat un ultimatum muncito
rilor cerîndu-le să înceteze lup
ta în împrejurimile capitalei, 
miercuri la ora 22,00, ora locală, 
a anunțat postul de radio con
trolat de forțele militare chiliene.

„Ziua României" 
la Tîrgul de la Alger

în cadrul Tirgului interna
țional de la Alger, aflat la 
a zecea ediție, jubiliară, a 
fost sărbătorită „Ziua Româ
niei". Pavilionul țării noastre 
a cunoscut, cu acest prilej, 
o mare afluență de vizitatori.

Layaki Yaker, ministrul al- 
gerian al comerțului, și con
ducători ai societăților na
ționale algeriene cu care în
treprinderile noastre de co
merț exterior au relații, s-au 
întreținut cu ministrul ro
mân al industriei metalurgi
ce, Nicolae Agachi, prezent 
în aceste zile în Algeria, ca 
invitat al guvernului, cu am
basadorul român la Alger, 
Ștefan Mihai, cu directorul 
pavilionului românesc și cu 
ceilalți reprezentanți ai țării 
noastre la Tirg asupra posi
bilităților concrete oferite de 
exponatele românești pentru 
lărgirea și adîncirea colabo
rării dintre cele două țări 
și a specializării în produc
ție.

Ambasadorul român a ofe
rit apoi o recepție, la care 
au participat miniștrii Laya
ki Yaker și Nicolae Agachi, 
alte personalități economice 
algeriene și române.
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NORVEGIA

VERDICTUL URNELOR
Din totalul mandatelor de 155 

meral — ștortingul norvegian —, u»jv>i.a>ca ue <» au re
venit partidelor de stingă în urma despuierii voturilor celor 
2,6 milioane de alegători în vîrstă de peste douăzeci de ani. 
Așadar, victoria a fost adjudecată de partidul laburist (mun
citoresc) și de „coaliția electorală socialistă" — grupare poli
tică a partidelor comunist, socialist — popular și laburist anti 
— C.E.E. (numit și comitetul informativ ai mișcării munciîo- 
iești norvegiene). După 12 ani un candidad comunist, Reidar 
Larsen, președintele Partidului Comunist din Norvegia, a ieșit 
cîștigător intr-o circumscripție și va reprezenta partidul său in 
Storting. Revenirea Partidului Comunist in viața parlamen
tară reprezintă un eveniment important în arena politică nor
vegiană. Cooperarea cu Partidul socialist — popular, in ca
drul „coaliției" constituită cu cinci luni în urmă — un țel 
pentru care Partidul Comunist din Norvegia a militat întot
deauna — a dus la consolidarea pozițiilor forțelor de stingă 
la alegerile legislative care s-au consumat. Este demn de re
marcat că dintre toate forțele politice participante Ia scrutin 
(nu mai puțin de 15 partide...), singură „coaliția socialistă" 
a obținut un spor insemnat de 6,5 la sută față de cel prece
dent, degajindu-se ideea popularității în creștere a partide
lor reunite in „coaliție". Aceasta se bucură de sprijinul unor 
puternice organizații sindicale, de tineret și al unor per
sonalități^ datorită platformei sale electorale care cuprinde, 
pe plan intern, îmbunătățirea condițiilor de viață ale oame
nilor muncii, iar pe plan extern, sprijin pentru reușita depli
nă a Conferinței pentru securitate europeană, pentru un co
merț internațional fără bariere artificiale și discriminări, 
solidaritate cu popoarele aflate incă sub jugul colonial.

Cu sprijinul a 64 de deputați laburiști și a 15 deputați ai 
..coaliției electorale socialiste", Trygve Bratelli (68 ani. fost 
prim-ministru), liderul partidului laburist, va putea prelua, 
după opt ani de guvernare a partidelor nesocialiste, sarcina 
formării unui nou cabinet de la creștin —• popularul Lars 
Korvald — premierul în funcțiune.

Deși discursurile liderilor politici s-au axat in principal pe 
(eme economice și soeiale. controversata problemă a aderării 
Norvegiei la C.E.E. fiind eliminată printr-o înțelegere (la 
referendumul din septembrie 1972 norvegienii au respins 
ideea aderării), agenția FRANCE PRESSE observa că „alege
rile au dovedit ralierea clară în jurul forțelor ostile C.E.E. 
Cel puțin 64 dintre dușmanii înverșunați ai Pieței comune 
au obținut un mandat în parlament". Este foarte probabil 
ea dificultățile negocierilor de la Bruxelles cu C.E.E. privind 
încheierea unui acord de libere schimburi, neacordarea con
cesiilor cerute în domeniile pescuitului, aluminiului și cons
trucțiilor navale, introducerea unor bariere tarifare la anu
mite produse în comerțul cu Marea Britanie și Danemarca 
să fi alimentat — și după referendum — nemulțumirile unor 
categorii de norvegieni.

Schimbarea efectivă de guvern va avea loc abia Ia deschi
derea sesiunii parlamentare, in octombrie. Observatorii poli
tici notează că este de așteptat pe plan intern introducerea 
programelor politice laburiste. în schimb, pe plan extern, po
litica norvegiană nu va suferi modificări însemnate.

pentru parlamentul unica- 
majoritatea de 79 au re-

DOINA TOPOR

Fidel Castro la Hanoi

La invitația C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam 
și a guvernului R. D. Vietnam, 
la Hanoi a sosit, într-o vizită 
oficială de prietenie, delegația 
de partid și guvernamentală a 
Cubei, în frunte cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Guvernului 
Revoluționar.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
Truong Chinh, președintele Co
mitetului Permanent al Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam, 
de primul ministru Fam Van 
Dong și de alte persoane ofi
ciale.

Vizita președintelui 
Franței în R. P. Chineză

Președintele Mao Tzedun l-a 
primit, miercuri, pe Georges 
Pompidou, președintele Franței, 
aflat la Pekin într-o Vizită ofi
cială. Cu acest prilej, a avut loc, 
într-o atmosferă destinsă — 
după cum precizează agenția 
China Nouă — un cuprinzător 
schimb de păreri asupra proble
melor de interes comun. Au fost 
prezenți premierul Ciu En-lai 
și alte persoane oficiale chineze, 
precum și Jean de Lipkowski. 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței, 
în cursul convorbirii, președin
tele Mao Tzedun a subliniat 
faptul că. în urmă cu zece ani. 
Franța a fost prima țară din 
Europa occidentală care a stabilit 
relații diplomatice cu R.P. 
Chineză. Președintele Pompidou 
și-a exprimat satisfacția pentru 
posibilitatea ce a avut-o de a 
se întilni cu președintele Mao 
Tzedun.

Ciu En-lai, premierul Consi

liului de Stat al R.P. Chineze; 
și Georges Pompidou, președin
tele Franței, au început, 
miercuri, convorbiri oficiale. Au 
participat Ci Pîn-fei, ministrul 
chinez al afacerilor externe, și 
Jean de Lipkowski, secretar de 
stat la M.A.E. al Franței, alte 
persoane oficiale chineze și 
franceze.

■ Un nou pas spre 
restabilirea păcii 

în Laos
Agenția V.N.A. informează, 

citind agenția Khaosan Pathet 
Lao, că la Vientiane a fost pa
rafat, miercuri, protocolul anexă 
la Acordul de restabilire a păcii 
și realizarea înțelegerii naționa
le in Laos, după șapte luni de 
negocieri.

Protocolul a fost parafat de 
Fumi Vongvicit, reprezentant 
plenipotențiar al forțelor patrio
tice, și de Phoun Sipaseuth. 
șeful delegației forțelor patrio
tice laoțiene la negocierile de la 
Vientiane — de o parte — și 
de Feng Fongsavan, reprezen
tant plenipotențiar al guvernu
lui de la Vientiane, și Ngon 
Sananikone, șeful delegației păr
ții de la Vientiane — de cealal
tă parte.

Protocolul definește concret 
modalitățile de aplicare a Acor
dului de la Vientiane, semnat 
de cele două părți la 21 februa
rie 1973.

Dificultăți 
în învățămîntul 

britanic
IN MULTE ȘCOLI DE 

CULTURA GENERALA din 
Londra lipsesc cadrele didactice 
necesare bunei desfășurări a 
procesului de invățămînt, unele

clase fiind închise din cauza in
suficienței învățătorilor și pro
fesorilor. „Peste 25 de școli din 
capitala britanică se află literal
mente într-o situație critică, 
scrie in ultimul său număr zia
rul „MORNING STAR". Fiecare 
dintre acestea au doar cite 5—6 
cadre didactice. Lipsesc, în spe
cial, profesori de matematică, fi
zică, de limbă engleză și limbi 
străine". Una din cauzele aces
tei situații, arată ziarul, este sa
lariul redus din invățămînt, care 
face ca numeroase cadre didac
tice să-și caute alte slujbe.

• LA CAIRO s-a deschis, 
marți seara, cea de-a 60-a se
siune ordinară a Consiliului Li
gii Arabe, la care țările mem
bre sînt reprezentate de amba
sadori și de unii miniștri de 
externe.

Instalația românească de 
foraj „F 320-3 DH", realizare 
a constructorilor de mașini 
de la Uzinele „1 Mai" Plo
iești, a primit medalia de 
aur a celei de-a XV-a edi
ții, a Tirgului internațional 
de mașini de la Brno. în 
competiția pentru obținerea 
celor 35 de medalii, atribuite 
de ediția din această toamnă 
a tirgului, au concurat 23 de 
țări. Juriul, alcătuit din spe
cialiști ai țării gazdă, a tre
buit să selecționeze din 390 
de produse pe acelea care 
întrunesc în cel mai înalt 
grad exigențele contempo
rane. , Ca și multe alte rea
lizări ale tehnicii românești 
— autocamionul „Roman", 
autoturismul de teren, ma
șini de prelucrat metale și 
altele — instalația de foraj 
a stîrnit un viu interes atit 
in rîndul specialiștilor, cit și 
al publicului larg.
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