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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 3 iulie 1974 a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat în discuție propunerile pre
zentate de Consiliul de Miniștri privind reașezarea pre
țurilor de producție și de livrare la produsele din ra
mura industriei prelucrării lemnului, din ramura indus
triei celulozei și hîrtiei și din ramura industriei mate
rialelor de construcții. ■

Aprobînd propunerile prezentate, Comiteul Executiv 
a atras atenția Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, precum și cooperației meș
teșugărești și industriei locale, să ia măsuri în conti
nuare pentru reducerea permanentă a costurilor de 
producție, să asigure o creștere mai substanțială a pro

ductivității, printr-o mai bună organizare a producției 
și a muncii, prin creșterea nivelului de calificare al 
oamenilor muncii din aceste ramuri. Să se acționeze cu 
fermitate pentru îmbunătățirea calității produselor, 
pentru reducerea consumului de materii prime și ener
gie, pentru îmbunătățirea structurii producției potrivit 
nevoilor din țara noastră și cererilor de pe piața exter
nă, pentru o valorificare superioară a materiilor prime 
și materialelor, pentru a se asigura rentabilizarea tu
turor unităților economice din acest domeniu.

Comitetul Executiv a ascultat o informare cu privire 
la lucrările celei de-a 28-a Sesiuni a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc și a aprobat activitatea delega
ției române care a participat la sesiune.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea unele 
probleme ale activității curente.

„SĂ ÎNTÎMPINĂM A XXX-A ANIVERSARE 
ȘI CONGRESUL PARTIDULUI CU REZULTATE MĂREȚE, 

CU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
ÎN TOATE DOMENIILE VIEȚII SOCIALE!»*
(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea cu activul de partid și de stat din centralele industriale și întreprinderi)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, »

a acordat un interviu
revistei ,Jeune Afrique"
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• „TEHNOTONUL" EXISTĂ • IN ORELE LIBERE, 
MEDICINIȘTII DEVIN CONSTRUCTORI® CEA MAI 
FRUMOASĂ AMINTIRE

ORA DEBUTULUI,
CU 45 DE ZILE MAI DEVREME

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri dimineața, 
pe ziariștii Paul Bernetel, re
dactor șef al revistei „Jeune 
Afrique“, și pe Cherif Toumi, 
director al biroului din Tunis, 
delegat general al aceleiași 
publicații.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu pentru revista 
„Jeune Afrique".

COLEGI DE GENERAȚIE

Vocația 
înălțimilor

Intr-o perioadă de timp 
scurtă, peste 200 de noi 
obiective și capacități de 
producție, din care ponderea 
importantă o dețin lucrările 
din chimie, metalurgie, con
strucția de mașini, sint pre
văzute prin plan să fie co
nectate Ia circuitul productiv 
al economiei naționale. Asu
pra necesității respectării 
termenelor de punere în 
funcțiune nu mai este nece
sar să insistăm. Așa cum a 
subliniat in repetate rincTuri 
conducerea partidului nos
tru, însăși realizarea cinci
nalului înainte de termen — 
obiectiv prioritar pentru în
făptuirea căruia tineretul 
muncitoresc reprezintă unul 
din factorii activi, dinamiza
tori — este condiționată de 
respectarea întocmai a pro
gramului național de inves
tiții. Din acest punct de ve
dere. momentul punerii in 
funcțiune este un eveniment 
de importanță majoră care 
se cere bine pregătit sub 
toate aspectele. Ce sarcini 
specifice revin tinerilor mun
citori. organizațiilor U.T.C. ? 
Răspunsul nu e greu de gă
sit dacă ne gindim Ia princi
palele probleme care trebu
ie rezolvate.

în primul rînd, pe șantie
rele de investiții este aștep
tat să sosească un volum 
încă mare de utilaje tehno
logice. Obiective ca între
prinderea metalurgică din 
Iași, Fabrica de produse ce- 
•'■țiice-Dej. combinatele de 
îngrășăminte chimice din 
Arad și Valea Călugărească 
ș.a., nu vor putea produce 
decit dacă întreprinderile 
furnizoare, în speță între
prinderea de utilaj chimic 
din Ploiești, „Vulcan" și „Gri- 
vița roșie" din București,
I.M.G.B.  și altele, vor livra 
neîntirziat toate utilajele ne
cesare punerii în funcțiune. 
Conducerile întreprinderilor 
respective, organizațiile de 
tineret de aici care in repe
tate rinduri au făcut dovaqa 
capacității lor organizatorice 
și de mobilizare, acum mai 
mult ca oricind au datoria de 
a se situa în primul eșalon 
al celor care nu pregetă nici 
un efort pentru recuperarea 
cit mai rapidă a răminerilor 
in urmă.

în al doilea rind, utilajele 
tehnologice și instalațiile 
care sosesc in număr mare 
pe șantiere trebuie neapă
rat montate și probate. Este 
un fapt stabilit cu certitu
dine că stă in puterea tine
rilor montori ca printr-un 
efort susținut de concepție 
și organizare să îndeplineas
că cele mai dificile sarcini. 
Numeroase experiențe de pe 
șantierele întreprinderii me
canice din Roman, „Tehno- 
ton“ din Iași, Combinatul de 
îngrășăminte chimice din 
Tg. Mureș atestă că tinerii 
montori nu sint simpli exe- 
cptanți, că prin spiritul lor 
de inițiativă ei au fost capa
bili să găsească și să ofere 
soluții organizatorice și teh
nologice care au creat pre
mise certe devansării terme
nelor de punere în func
țiune.

Darea în exploatare este 
un eveniment care trebuie 
foarte bine pregătit, iar pri
ma condiție a succesului o 
dă calitatea ireproșabilă a 
tuturor lucrărilor, inclusiv a 
probelor mecanice și tehno
logice. Obiectivele anului 
1974 trcbue să producă la 
termenele prevăzute, in in
teresul economiei, al Sporirii 
avuției noastre naționale !

CONSTANTIN DUMITRU

PAVEL PERFIL

BILANȚ MOBILIZATOR
Telegrama Comitetului municipal București al P.C.R.

Comitetului Central al partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin- 

tele Republicii Socialiste România
Alături de întregul nostru 

popor, oamenii muncii din 
Capitală desfășoară o vie și 
însuflețită activitate pentru 
realizarea angajamentelor pe 
care și le-au asumat in în
tâmpinarea celor două eveni
mente istorice care marchea
ză anul acesta: a XXX-a a- 
niversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Ingăduiți-ne, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, să vă 
raportăm că muncitorii, in
ginerii, tehnicienii din între
prinderile bucureștene, pu
ternic angajați în marea în
trecere care a cuprins între
gul nostru popor, și-au înde
plinit și depășit sarcinile de 
plan și angajamentele pe pri
mul semestru al anului, rea- 
lizind suplimentar o produc
ție industrială globală in va
loare de peste 880 milioane 
lei și o producție marfă de 
aproape 866 miiioane lei, în- 
registrîndu-se o creștere de 
16,3 la sută comparativ cu pe
rioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. A fost, de ase
menea, depășită sarcina de 
creștere a productivității 
muncii, realizindu-se 650 lei 
pe lucrător peste prevederile 
planului.

In aceeași perioadă, au fost 
puse in funcțiune 40 capaci
tăți industriale, față de 35 
planificate, s-au dat in folo
sință aproape 10 500 aparta
mente, cămine muncitorești

SĂ LE FIE GiNDUL FAPTĂ! 
„Peste o lună vom fi la posturi" — 

se angajează tinerii ingineri absolvenți
Au rămas în urmă examene, 

stagii de practică, examenul de 
stat. Evenimente studențești 
nicicînd, de aci înainte, repeta
bile. N-au fost date uitării, dar 
astăzi — astăzi altceva prezintă 
importanță : repartizarea. De a- 
ceea nu este timp pentru nostal
gie. Toți inginerii — de acum îi 
putem numi așa, sint ingirieri 
— urmăresc cu creionul și hîr- 
tia in mină „o voce" care se 

cu peste 2 000 locuri, întrea
ga rețea de creșe și grădinițe 
prevăzute in planul pe acest 
an, care cuprinde 8 000 de 
locuri, precum și alte obiec
tive social-culturale. Sint in 
stadiu avansat de finisaj ho
telurile Dorobanți și Modern, 
precum și Sala polivalentă.

Realizările dobindite pină 
acum ne dau garanția înfăp
tuirii integrale a angajamen
tului pe care ni 1-ain asumat 
de a obține pină la sfirșitul 
anului o producție industria
lă suplimentară in valoare de 
2 miliarde lei, din care, pînă 
la 23 August, in cinstea ma
rii noastre sărbători naționa
le, o producție în valoare de 
1 miliard de lei.

Exprimîndu-ne, și cu acest 
prilej, totala și fierbintea 
noastră adeziune Ia politica 
internă și externă promovată 
de partidul și statul nostru, 
vă asigurăm, încă o dată, iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii mun
cii din Capitală, însuflețiți de 
neobosita și rodnica dumnea
voastră activitate dedicată fe
ricirii întregului popor, sint 
fermi hotărîți să-și îndepli
nească în mod exemplar sar
cinile de plan și angajamen
tele asumate pe acest an, 
să-și consacre întreaga lor e- 
nergie creatoare înfăptuirii 
programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

aude prin telespeaker. Rotonda 
din impunătoarea clădire a rec
toratului Politehnicii — Bucu
rești a început să găzduiască, pe 
rînd, promoțiile celor 12 facul
tăți. în același timp, și pe ace
eași „lungime de undă" a senti
mentelor, promoțiile celorlalte 
facultăți tehnice din țară parti
cipă „cu cota parte" de absol
venți la repartizare. Un act des
chis, o ceremonie de mare sim

In poligonul de îmbunătățiri funciare, elevii Liceului agricol 
din Caracal execută terasele pentru plantarea viței de vie

Foto: GH. CUCU
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Consfătuirii cu activul de 
partid și de stat din centralele 

industriale și întreprinderi

plitate, dar și de mare semni
ficație. Citeva mii de tineri aleg 
locurile de muncă. Ofertele sint 
mai de mult cunoscute : între
prinderi productive din țară, din 
Capitală, mai mari, mai mici, cu 
tradiție ori aflate la început de 
„carieră" industrială, deci cu 
colective a căror medie de 
virstă este cu puțin peste 20 
de ani.

Luni au fost „la rînd" T.C.M.-

„Am fost numit director 
peste cîteva hectare de pă- 
mînt mlăștinos, își amintește 
inginerul Emil Păvăleanu. 
Am închiriat un buldozer de 
Ia Trustul local de construc
ții și am început treaba. Bul
dozerist țin minte că era un 
băiat tînăr, înalt și slab, a- 
proape deșirat, care mai tot 
timpul mă întreba : „Și zi
ceți că pe locul ăsta va fi 
prima întreprindere electro
nică a lașului ?“ „Bătrîne, 
află că va fi", ii răspundeam 
pe același ton. Nu mai țin 
minte cum îl chema, dar 
asta n-are nici o importanță. 
Știu doar că el a fost cel care 
a tras prima lamă de buldo
zer in ziua de 20 noiembrie 
’72. Tot in ziua aceea am dat 
un articol la ziarul local a- 
nunțînd cg lucrările pregăti
toare au fost terminate, iar 
constructorul a început să 
inalțe prima unitate electro
nică din Iași — întreprinde
rea „Tehnoton".

iștii. Cei din București, Cluj, 
Timișoara, Iași, Brașov, Galați. 
Vocea din telespeaker, venită de 
la sediul comisiei centrale de 
repartizare, anunță începerea lu
crărilor. La microfon, din sala 
bucureștenilor, decanul facultă
ții numește pe șeful promoției 
T.C.M.-ului din București,: Flo
rin Vișa, media 9.85. Are media 
cea mai mare dintre cei șase 
șefi de promoție cu proveniență 
din localitățile mai sus-numite. 
Alege primul. Tovarășul decan 
comunică opțiunea „capului de 
serie" din eșalonul celor 
aproape 500 de foarte proas
peți ingineri in T.C.M.: Uzi
na Neptun, Cîmpina. De 
ce Cîmpina și nu Bucureș-

LUCRETIA LUSTIG 
ION MIHALACHE

(Continuare in pag. a ll-a)

Răsfoiesc bloc-notesul... La 
atelierul de galvanizare se 
montează băile de galvani
zare, realizate de elevii uce
nici și muncitorii celui mai 
nou atelier de autoutilare din 
municipiu. Sculerii-sedeviști 
s-au mutat de citeva zile in 
noul atelier. Peste o sâptă- 
mînă va sosi și prima linie 
de montaj radioreceptoare. 
In cele două ateliere de pro
iectare, aflate deocamdată in 
perimetrul unei viitoare ma
gazii, se lucrează la seriile 
O ale viitoarelor produse. Se 
lucrează intens și la hala 
pentru circuite integrate. Bi
rourile sint intr-un viitor 
garaj, două săli de clasă pen
tru elevii ucenici în două ca
mere ale atelierului mecano- 
energetic. Alături, „băieții" 
inginerului Constantin Chi-

(Continuare în pag. a Il-a)

Orientarea profesională

C. STĂNESCU

Supărat din nu mai știu ce cauză pe 
fiul său, omul pe care altfel îl respect pen
tru dreapta lui judecată asupra multor lu
cruri l-a mustrat încheind cu această frază: 
„Aveți condiții de învățătură pe care noi, 
părinții noștri și uneori nici frații noștri nu 
le-au avut". Mi s-a părut că o asemenea 
realitate nu poate fi utilizată în chip de 
mustrare și i-am spus-o. Pînă la urmă am 
căzut de acord asupra cîtorva lucruri.

Mai întii. este necesar să nu uităm că 
aceste condiții, rod al preocupării perma
nente a partidului nostru față de destinul 
tinerei generații, constituie în 
același timp pragul absolut 
necesar din care România 
poate privi, văzîndu-se, în 
viitor. Apoi trebuie să ne fie 
limpede că nu orice fel de
fip®ri pot transforma aceste minunate con- 
diții într-o adevărată realitate, una dura
bilă și care, să ne garanteze acest viitor. 
Și oricît de greu le-ar veni unora, nu se 
poate să nu vadă pînă la urmă că tocmai 
de aceea problemele tineretului chemat să 
profite, să șe folosească azi de aceste con
diții nu mai sînt nici ele aceleași. Orienta
rea profesională, de pildă, joacă un rol 
decisiv, pe măsură ce asistăm la moderni
zarea învățămîntului, la înzestrarea lui cu 
mijloace perfecționate și precise de lucru. A- 
cestea sînt, în același timp, și instrumente 
mai necruțătoare în măsurarea adecvării 
tînărului cu profesia, cu țneseria către ca
re a fost orientat. Laboratorul, atelierul, u- 
tilajele, instrumentele califică instruirea, dar 
pot mai bine decît consultația verbală să 
descalifice orientarea pripită. Multe dintre 
sursele noilor probleme ale celor care în
vață azi se referă la democrația calificării

\______________ ■

Există în fiecare dintre noi o 
chemare a înălțimilor. O numim 
autodepășire, dorință de a reali
za ceva durabil, care să ne justi
fice existența. Am cunoscut la 
Trustul Energo-construcția din 
Capitală trei tineri ingineri care 
scriu cu pasiune și pricepere poe
zia înălțimilor. Numele lor se 
leagă de locuri intrate cu majus
cule în istoria industriei româ
nești: Luduș, Borzești, Mintia- 
Deva, Rogojelu-Rovinari, Craio
va... acolo unde s-au înălțat sau 
se înalță puternice termocentra
le. Numele lor este cunoscut azi 
în Algeria, R.F.G., U.R.S.S., Sue
dia, țări în care le-au fost bre
vetate 4 invenții. în 1971, la con
cursul care a avut loc în cadrul 
celei de a 24-a Expoziții interna
ționale de idei, invenții și nou
tăți de la Niimberg, cei trei in
gineri s-au aflat printre specia
liștii trustului distinși cu medalia 
de aur. Admirabilă încununare a 
eforturilor de atîtea zile și nopți 
de căutări, o recunoaștere pe plan 
mondial a inteligenței românești. 
..Instalația de glisare a coșurilor 
de fum“ asigură viteza me
die de înaintare de 3,4 m. pe 
zi, viteza maximă 5 m. manevra
bilitate ușoară și securitate spo

și specializării, proces în care rolul celui 
orientat, calificat, specializat, deci al ele
vului, nu mai poate rămîne cu nici un chip 
unul pasiv. îndemnul ca tinerii înșiși să „se 
amestece" în chestiuni care-i privesc, dar 
nu numai pe ei și nu numai azi, îndrăznind 
chiar să fie polemici cu educatorii care 
nu-și vor pierde astfel autoritatea, cores
punde, așadar, unei necesități.

Cum trebuie să fie tînărul beneficiar al 
acestor condiții create azi? Nu se pot da 
rețete, însă că el trebuie să aibă puterea 
și curajul de a gîndi și hotărî pentru el cît 

mai mult, asta se poate spu
ne. Am văzut un reportaj 
TV despre un tînăr, de fapt 
încă un copil care, sfătuit 
din dreapta și din stînga ce să 
facă și încotro s-o apuce,

a decis, ascultînd respectuos toate consi
liile ce i s-au dat, să nu țină seama de nici
unul, alegînd o cale care i s-a părut mai 
utilă sieși și societății. Lucrul cel mai impor
tant mi s-a părut a fi curajul unui om foar
te tînăr de a hotărî el pentru sine. Vorbim 
mult, și pe bună dreptate, despre căile de 
afirmare a tînărului, țlespre punerea la 
punct a unei asemenea orientări profesio
nale în stare să micșoreze cît mai mult dis
tanța dintre vis, aspirație și realitate. însă, 
lucrul esențial este acum să avem tineri 
înzestrați cu îndrăzneala propriei lor aspi
rații, capabili ca, folosinau-se de șanse și 
căi de acces, să nu se lase stăpîniți de ele, 
într-o totală pasivitate.

Riscul unei superficiale orientări profe
sionale constă în plafonarea puterii de de
cizie pe care este normal s-o aibă și cei 
orientați.

rită. Eficiența economică — 800 
mii lei. Stau de vorbă cu ingi
nerii Iosif Brad, Victor Comod- 
zinschi și Corneliu Roșea. Trei 
oameni, trei specialități, alcătu
iesc o familie „tehnică" cum îi 
place lui Corneliu să spună. în- 
tîi, a venit la trust Victor, spe
cialist în cofraje glisante pentru 
structuri și executarea zidăriei în 
instalații de ridicat. După un an 
— cînd s-a ridicat problema co
șului de fum pentru Termocen
trala București sud (lucrare com
plet nouă) — a venit'Brad, ingi
ner proiectant principal. Aducea 
cu el pasiunea noului, experiența 
Hunedoarei în executarea cofra- 
jelor glisante și a coșurilor de 
fum. După doi ani li s-a alătu
rat Corneliu Roșea, specialist în 
instalații de transportat ciment și 
dispozitive pentru turnuri de ră
cire. Căutătorii noului au început 
să scrie dulcea poezie a înălțimi
lor. Cu instalația premiată la 
Niirnberg s-a înălțat coșul de 
fum de la Mintia-Deva. 220 me-

LIDIA POPESCU

Foto: GH. CUCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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DE ALERGAT, ALEARGĂ TOȚI,
NUMAI ACTIVITATEA... STĂ!

Cînd tovarășul Bogoi, secreta
rul Consiliului popular Sagna, ju- 

' dețul Neamț, ne spunea că tre
buie să alerge și dînsul pentru 
rezolvarea treburilor tineretului, 
mărturisim că-ntr-un anume fel 
ne-am bucurat. Observația ne-n- 
găduia să credem că treburile ti
neretului din Sagna sînt pe rol. 
împărtășim, desigur, ideea că ti
nerii sînt cei mai îndreptățiți 
să-și rezolve propriile lor proble- 

. me. Dar nici nu credem că exis
tă vreo problemă legată de aceas
tă vîrstă care să-i privească ex
clusiv numai pe ei.

Sincer dorind ca secretarul con
siliului popular să fie cruțat de 
atîta alergătură, am „alergat" noi 
o zi întreagă, însoțiți de secreta
rul comitetului comunal U.T.C., 
Ion Mazăre, ca să cunoaștem roa,- 
dele alergăturii altora în benefi
ciul tineretului. Spre amărăciu- 

* nea noastră însă n-am găsit mă
car o urmă care să ateste parti
ciparea celor ce-o pretind la ac
tivitatea tinerilor din comună. Ni
meni și nici măcar Niculae Lupu, 
activistul comitetului județean 
U.T.C., în sectorul căruia se află 
comuna Sagna, nu s-a fixat sufi
cient cu vorba și - cu fapta în 
fruntea acestui important colec
tiv de oameni, ca să le direcțio- 
neze cu claritate și precizie iti
nerarul de la trimestru la trimes
tru și, așa cum uneori ar fi fost 
nevoie, de la zi la zi.

Programul de activități al co
mitetului comunal U.T.C. nu do
vedește nici o intenție de orga
nizare a vreunei activități și nici 
că ar fi intervenit cu sfatul cei 
cu ceva, să zicem, mai cunoscă
tori în ale vieții. Vreo douăzeci 
de fraze generale valabile oriun
de și oricînd. prin simplul fapt 
că le-am întîlnit și-n alte comu
ne ale județului întocmai formu
late, cu siguranță cărate în ma
pele de la județ, se pretindeau 
expresia realităților locale sub an
tetul comitetului organizației de 
tineret, singura de altfel locali
zare a acestor foarte vagi idei.

Dacă am încerca să le tran
scriem, renunțînd la stufărișul de 
cuvinte care le îmbracă, am ob
ține doar o listă săracă de cîteva 
obiective generale. Pe cînd însă 
concretizarea lor? Nominalizarea 
acțiunilor precise ce li se cir
cumscriu și izvorăsc direct din 
realitățile comunei? Nimic din 
toate astea.

Iar cei care pretind aici, la 
Sagna, că au o experiență-n acest 
sens, cîștigată încă pe vremea 
cînd lucrau la U.T.M., au rămas 
închiși în sinea lor ca baia co
munală a cărei clădire e gata de

doi ani și n-a intrat nici azi în 
funcțiune;’ asemenea căminului 
din Vulpășești (sat component) 
care, cu toate insistențele, nu-și 
mai deschide ușile decît pentru 
„elita" satului.

Ion Mazăre, secretarul comite
tului comunal U.T.C., un tînăr 
abia lăsat la vatră din armată, e 
stăpînit nu numai de intenții, ci 
și de energie, controlată de un 
deosebșt bun simț, concretizată-n 
fapte. El a trecut, de cînd a fost 
ales, prin toate organizațiile 
U.T.C. ale comunei. A fost, am 
putea spune, inima acțiunilor de 
muncă patriotică în urma cărora 
au fost plantați 30 000 puieți, 
s-au curățat cîteva zeci de hec
tare de pășune, s-au adunat fier 
vechi, deșeuri de sticlă și hîrtie 
și s-au întreținut culturi. E, naai 
pe scurt, singurul om din Sagna 
care a alergat într-adevăr pentru 
organizația de tineret. Nu o dată, 
împreună cu Cozma Constantin, 
președintele C.A.P., și el om tî
năr. Din această înțelegere și 
străduință de a rezolva probleme 
se nasc de fapt acțiunile care 
ar putea compune adevăratul 
program de activități.

O mai atentă îndrumare a lui 
și a comitetului ar duce negreșit 
la rezultate satisfăcătoare. O ast
fel de îndrumare însă nu credem 
să se fi făcut vreodată. Și nu 
credem pentru că, deși se ra
portează p sumedenie de ore de 
muncă patriotică, In' jurul cămi
nului cultural din Sagna stau și 
astăzi, ca pe un maidan, ciobu
rile de țiglă cu care cîndva a fost 
acoperit, pentru că deși la între
prinderea de produse prefabrica
te se vorbește de economia de

materii prime, prin șanțurile care 
înconjoară întreprinderea putre
zesc bușteni de ani de zile, pen
tru că la topitoria de cînepă în 
fruntea organizației sînt numai 
niște contabile care nu trec cu 
lunile prin fabrică, printre oa
meni, pentru că pe pereții bi
bliotecii de la Sagna sînt scrise 
cu creta și cu cuiul sumedenie 
de bazaconii, pentru că inginerul 
șef al C.A.P. stă ziua-n\amiaza 
mare în crîșmă, în timp ce oa
menii prășesc la sfeclă — și pen
tru alte astfel de motive pe care 
nu 'le mai redăm aici.

Vom fi probabil contraziși în 
cele de mai sus. Ni se va spune 
că îndrumare s-a făcut, ba că s-a 
dat și ajutor, dar tinerii... Am 
liiat act și de astfel de îndru
mări: cîteva vizite de cîte 2—4 
ore ale activistului de la județ. 
Și o vizită cam tot de 2—4 ore 
a tovarășei Rodica Moraru, pre
ședinta consiliului județean pen
tru problemele tineretului mun
citoresc, în cele două întreprin
deri din comună, soldată cu o 
„morală strașnică", cu un caiet 
de evidențiere »a rezultatelor în
trecerii uteciste, dar nu și cu fi
xarea obiectivelor acesteia, care 
n-au fost de fapt fixate nicioda
tă, precum și cu promisiunea că 
se vor prelua și cele patru tone 
de fier vechi de la I.P.P. care 
se oxidează adunate de cîteva 
luni

Alergătură și în acest caz, exis
tă, nu glumă. Dar cu ce preț, pe 
cheltuiala cui această alergătură? 
Ce rămîne în urma ei și a acti
viștilor care trec pe aici?

ION CHIRIAC

SALONUL NAȚIONAL
DE GRAFICĂ
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UN CONCURS 

ÎN ETAPA EINALĂ
Astăzi, la ora 16, clubul T 4 va găzdui finala concursului de 

cultură cinematografică intitulat Ani de eroism și libertate, or
ganizat de Comitetul municipal București al U.T.C. și de între
prinderea cinematografică a municipiului. După ce, într-o pri
mă fază, au fost vizionate de peste 30 000 de tineri din Ca
pitală șase lung metraje artistice — întoarcerea lui Magellan 
Valurile DUnării, La porțile albastre ale orașului, Asediul, Ră
sună valea. Puterea și adevărul — și șase scurt metraje docu
mentare — Pentru o cauză dreaptă. Răspunderea stăpinilor, 
Un om pentru oameni, Amintiri din filmotecă. Iar răsună valea, 
România, țara mea — și după ce, în faza pe sectoare, au fost 
desemnate echipele reprezentative, astăzi ele se vor întrece în 
a răspunde întrebărilor formulate de un juriu compus din dr. 
Ion Cantacuzino, Eugen Mândrie, Malvina Urșianu, H. Dona. 
Valerian Sava și din reprezentanți ai organizatorilor. Seara se 
va încheia prin decernarea premiilor, după ce va rula filmul 
Malvinei Urșianu — Serata.

Actualul salon ni se pare unul 
dintre cele mai judicios alcătuite 
în decursul ultimilor ani. Remar
căm echilibrul dintre diversele 
domenii ale graficii, afiș, ilustra
ție de carte, caricatură, grafică 
„de șevalet", riguroasa selecție a 
lucrărilor ce are drept efect un 
ridicat nivel valoric al întregului 
ansamblu, preponderența tehnici
lor imprimării în raport cu dese
nul — în speță crochiul expediat, 
demonstrînd, în cel mai bun caz, 
spirit de observație și abilitate. 
Afișul, de o remarcabilă expresi
vitate plastică și, totodată, de o 
sesizabilă subtilitate a soluțiilor 
îmbină dezideratele ținutei și co
municării specifice cu cele ale 
„obiectului de artă", deci ale ti
rajului de masă, prin însăși con
diția sa, cu ale unicatului, către 
care esteticește 
aspiră. Alături 
de afișul strict 
utilitar (în ca
tegoria căruia 
am include și , 
nat informației culturale) se im
pune atenției noastre afișul poli
tic, destinat marilor evenimente 
ale anului, afișul cu tematică de 
mai largă rezonanță socială (de 
pildă cel consacrat protecției 
mediului înconjurător ori explo
ziei demografice), ce depășește 
cert, prin semnificative interoga
ții, prin abordarea elevată a 
„ideii", o meschină și naivă pe
dagogie tipică încă „fluturașilor" 
cu destinație edilitar-cetățeneas- 
că. Din păcate, și nu vom osteni 
s-o repetăm, trebuie să așteptăm 
astfel de manifestări pentru a 
lua cunoștință de realul potențial 
al afișului nostru. Ne plac coche
tele reclame pentru lamele de 
ras Wilkinson, care au împînzit 
Bucureștiul, și ne și radem, nu ne 
îndoim, în proporție de masă, cu 
lama, celebra, fantastica, inefabila 
lamă Wilkinson. Privim prea co
loratele afișe ale agențiilor aerie
ne, cu pasiunea-curată a colecțio
narilor de ilustrate și același in
teres intelectual ce animă un cori
gent la geografie. Este, oare, de 
ajuns ? Nu, firește, și mai sperăm 
încă într-o reevaluare a „proble
mei", chiar cu riscul de a supor
ta zelul demonstrativ a doi-trei 
responsabili cu „agitația vizuală", 
dispuși a ne bloca, spre învățare 
de minte, orizontul vizual cu afi
șe. Fie. Numai să aibă calitatea și 
să corespundă interesului colectiv 
momentan.

Grafica de carte, alt sector dis
tinct al expoziției, impune prin
tr-o mai mare libertate față de

litera textului literar și printr-o 
mai intimă apropiere de spiritul 
acestuia. Linia comentariului li
ber, ce reunește în paginile căr
ților două personalități artistice și 
nu numai un autor ilustrat super
ficial în manieră școlărească de 
către un anonim (de drept, sem
nat și remunerat) adoptată de că
tre organizatorii expoziției, ca și 
de unele edituri, ni se pare a fi 
cea mai indicată și fertilă.

Caricatura își concentrează as
cuțișul 
cîtorva
maeștri _ ........ _
trăsături negative reale, de unde 
și eficiența gestului. Pentru cei 
sau cele vizate dar, cum să spun, 
și pentru noi, cei cu cel puțin 
egale necesități în a consuma 
(ideatic) umorul.

satirei prin semnăturile 
mai tineri ori vîrstnici 
ai genului, asupra unor

ÎNTRE „VANDANA
SI „BALADA SOLDATULUI J

t r

pe cel desti-

In ceea ce 
privește așa-zisa 
grafică „de șe
valet" se obser
vă o mai perse

verentă concentrare asupra te- 
deschise implica- 
eroismul muncii, 

mediul 
„construit",

•MM

melor cu 
ții sociale : 
raporturile omului cu 
natural și mediul ______ ,
tehnicizat, eforturile de perfecțio
nare și desăvîrșire umană, memo
rarea celor mai semnificative pa
gini ale istoriei, noastre contem
porane ș.a.m.d. Relevabilă este 
aici, adecvarea dintre temă și vi
ziune, mijloace, ton, de unde și 
sentimentul autenticității. Convin
gătoare sînf deci și rezultatele, 
nu numai intențiile. Poate pentru 
că înclinațiile către inovație teh
nică sînt mai atent cenzurate, 
mai cu discernămînt aplicate, în 
sfîrșit poate pentru că meditația 
asupra rosturilor artei în societa
te a devenit mai gravă și matu
ră. mai profundă, vădind cu pri
sosință justețea și avantajele, în 
plan artistic, ale opțiunii.

în acest sens remarcăm tendin
ța artiștilor de a cultiva cu pre
cădere notația de tip realist, și 
mai puțin alegorizarea, excesul de 
metafore, unele dintre probabilele 
disimulări ale unui, să zicem, 
suprarealista feeric, ermetismul 
ca echivalent al prezumtivei ele
vații filozofice a autorilor, ironia 
sterilă, gratuită. Mai puține am
biții sub un anumit aspect, mai 
puțin gust pentru divagație, pen
tru gratuite problematizări, dar 
mai certe și sigure rezultate, iată, 
ceea ce oferă actualul salon de 
grafică deschis în sala Dalles din 
Capitală.

C.R. CONSTANTINESCU

Am în față o statistică a re
țelei cinematografice. Filmul 
„Vagabondul" a bătut recordu
rile de casă, iar „O floare și 
doi grădinari" e pe cale să-l a- 
jungă. Pînă acum, cele două me
lodrame au întrecut-o cu două 
lungimi pe surata lor de gen fa
bricată în atelierele Hollywoodu- 
lui — „Pe aripile vîntului" — 
deși la această peliculă reno
vată color încasările au. fost fa
vorizate de lățimea panoramică 
— convertită, după cum se știe, 
în preț dublu la biletele de in
trare. Din cînd tn cînd 
criticați difuzorii pentru 
tatea îndoielnică a unor 
oferite spre vedere. Dar 
cui ?

Pe el cine îl critică?
Căci, așa cum pe umerii cine

aștilor apasă nobile responsabi
lități, tot așa spectatorul 
și el răspunzător, prin 
țiunile și judecățile sale, de 
tinele cinematografului.

Oare toți spectatorii se 
dese la răspunderile ce și le a- 
sumă atunci cînd se grăbesc spre 
un cinematograf în care rulează 
pelicule așa și așa, tentante ca 
gen — ca să nu spunem penibi
le din punct de vedere artistic 
și ideologic — în care umorul 
e vulgar, melodrama de două 
parale este pur și simplu jigni
toare pentru bunul gust, conflic
tul înseamnă numai violență ce 
înjosește ideea de umanitate ?

Și tot despre o anume răspun
dere trebuie să discutăm atunci 
cînd unii spectatori ocolesc să
lile în care rulează filme de o 
deosebită valoare artistică și o- 
menească, uneori adevărate ca
podopere.

Un vechi responsabil de cine
matograf bucureștean îmi măr
turisea că de cele mai multe ori 
depășirea planului de încasări 
este realizată pe seama filmelor 
cu net caracter comercial sau 
chiar dubioase. Probabil, din- 
tr-un astfel de calcul economic 
a fost programată săptămîna a- 
ceasta pe ecrane și melodrama 
Vandana. Firește, înțelegem că 
repertoriul cinematografic toc
mai de aceea este divers, pentru

sînt 
caii- 

filme 
publi

este 
op- 

des-

gin-

a oferi opere pe gustul tuturora. 
Dar gustul se educă. Întrebarea 
e insă : cine educă gustul cine
matografic ? Cine îl formează pe 
spectatorul de film atîta vreme 
cit cea mai răspindită artă nu sa 
învață nicăieri, nici în școală, 
nici în afara școlii, în timp ce 
literatura, desenul, muzica, dan
sul, teatrul sînt deprinse de co
pii încă din grădiniță?

Critica de film ? Ar însemna 
să-i acordăm un credit prea ma
re atîta vreme cit și ea se pri
pește uneori sau se bîlbîie, atîta 
vreme cit mai circulă printre 
spectatori butada : „Iar a înjurat 
criticul X un film. Mă duc fuga 
să-l vizionez

Cinecluburile ? Sînt încă de
parte de a avea eficiența educa
tivă scontată atîta vreme cît am
bițiile cineamatorilor rămîn în 
zona producției de film, fără a 
năzui în primul rînd spre pro
movarea culturii cinematografice 
de mase.

De aceea, deocamdată, spec
tatorul de film se formează sin
gur.

★
Melodramă cu mari șanse de 

a goli glandele lacrimale ale 
spectatorilor, filmul Vandana 
oferă tacîmul complet al neno
rocirilor și suferințelor ce pot în
cerca o tînără femeie care, după 
ce-i moare iubitul, își dedică 
viața creșterii fiului conform tes
tamentului oral lăsat de cel dis
părut. Sînt de remarcat și la a- 
ceastă peliculă instabilitatea su-

r /

biectului, fahularea prolixă și 
naivă, specularea pînă la trișa- 
re a sentimentelor.

A doua premieră a săptămînii 
e un fel de operetă-vodevil 
eroic, Asediul cu surprize, film 
realizat de Marton Keleti. Fil
mul evidențiază o interesantă la- 

. tură și anume posibilitatea tra
tării temelor eroice din istoria 
națională prin toate genurile, in
clusiv opereta. In concluzie : un 
fel de Pardaillan care combate 
cîntînd sub steagurile contelui 
Rakoczi în luptele purtate împo
triva opresiunii habsburgice.

Adevăratul eveniment al săp
tămînii îl constituie însă relua
rea unui film tulburător : Bala
da soldatului de ~ 
rai.

O povestire în 
monstruos pentru 
e frumos pentru 
apără pământul și demnitatea.

O poveste adevărată, cu lu
mini și timbre, din care răzbate 
o nobilă încredere în om și în 
frumusețea sa.

O poveste de dragoste dintre 
un băiat și o fată, o dragoste 
care ar fi putut să fie și n-a 
fost. Stimați spectatori, știți ce ? 
Lăsați-i în pace săptămîna asta'1' 
pe șerifi, pe pltngăreți, pe miro- - 
nosițe. O să întîlniți în „Balada 
soldatului" povestea băiatului 
care ar fi putut să zidească ora
șe, să înalțe grădini, să iubeas
că. N-a rămas dună el decît a- 
mintirea. Și un film bun.

ATANASIE TOMA

Grigori duh-

care războiul e 
că e război și 
că oamenii își

TINERI ARTIȘTI

Un poet și un prozator
de limbă germană

n

TALENT INCONTESTABIL

RĂSPUND PREZENT LA CHEMAREA MUNCII

ORA DEBUTULUI, CU 45 DE ZILE MAI DEVREME
(Urmare din pag. I)

riță montează ultimele con- 
teinere pentru viitoarele apa
rate de radio.

Și totuși, de nouă luni de 
zile. „Tehnoton" produce... în 
septembrie, anul trecut, pri
mul radioreceptor „Milcov" 
ieșea de pe banda de montaj. 
Piesele aduse de la „Electro
nica" erau asamblate într-o 
hală a întreprinderii de mase 
plastice. „Tehnotonul", pe a- 
tunci doar o alcătuire de gro

pi și schele, de excavatoare 
și macarale, era la jumătatea 
drumului, iar alături, intr-o 
altă întreprindere, oamenii 
săi montau primele radiore
ceptoare, învățau.

— Așa am lucrat pînă luna 
trecută, cînd am încărcat în 
camioane toate instalațiile și 
ne-am mutat aici, îmi spune 
tehnicianul Constantin Das- 
călu.

Secția e aproape goală, o 
singură linie de montaj, oa
menii, împrăștiați prin cîteva

Cea mai plăcută amintire —
un fapt de muncă

In tabăra de muncă pa
triotică de la I.A.S: Batoș 
seria elevilor de la liceele de 
cultură generală din Sîn- 
georgiu de Pădure și Sovata 
este pe sfîrșite. Se apropie bi
lanțul. Pînă la data vizitei 
noastre, în caietul brigadie
rilor la capitolul realizări 
scria: recoltat 5 000 kg cireșe, 
prășit 14 hectare vie, adunat 

■ și transportat fin de pe su
prafața de 50 hectare.

Solicitînd o apreciere la 
" adresa elevilor din partea in- 
j ginerelui Virgil Săvîșcă, șeful
* fermei nr. 4 aflăm că a fost
* cea mai bună serie. Ce se 

poate înțelege prin această 
afirmație? Disciplină?, Hăr
nicie? Și âcestea. Un portret 
sumar al colectivului de a- 
proape 100 brigadieri îl con
stituie răspunsul unuia dintre 
ei,.Nicolae Biro, la întrebarea 
Ce amintiri plăcute are din a- 
eeastă tabără.

’ — Am lucrat bine, ne-am

Semnături
»i

distrat. Cea mai frumoasă a- 
mintire, insă, rămîne una. 
Este un fapt de muncă. S-a 
petrecut în 24 iunie. Ploua 
și era destul de frig. Am lu
crat toată ziua la transportul 
furajelor. Pe la orele 19 ne 
pregăteam să plecăm la can
tină. Am fost solicitați de că
tre conducerea I.A.S.-ului să 
mai rămînem. Și ce este fru
mos nici unul dintre noi nu a 
spus că e obosit ori flămînd. 
Am rămas pînă s-a transpor 
tat ultima brazdă de iarbă la 
siloz.

O amintire plăcută cu ade
vărat. Un act de responsabi
litate cetățenească pentru a- 
vutul obștii. Un sentiment al 
satisfacției de a fi fost util, 
cu care vor pleca de la Ba- 
toș : Dionisie Bencze, Gheor- 
ghe Ijo, Maria Nagy, Hajnal 
Erdeli, Eva Kiss, Laszlo lan- 
ko, Eva Kelemen și mulți 
alții.

MIRCEA BORDA

in cronica

centre din țară : 570 la „Elec
tronica", 74 Ia Suceava, 76 la 
Săcele și doar Constantin 
Manolache, Silvia Ioniță, 
Maltei și Constantin Tudose 
și alți 40 de tineri care, poi- 
mîine, trebuie să treacă ,.m\i- 
sai" la montajul aparatelor 
„Cora“. Mîine, Gheorghe Hu- 
san. Georgeta Encea, Doina 
Pruteanu vor deschide seria 
O a aparatului. Tot mîine vor 
mai veni 10 oameni de Ia 
specializare, tot mîine vor 
sosi compresorul de la Reșița 
și banda de montaj de la „E- 
lectronica" și tot mîine vor 
veni in noua secție primele 
bobinatoare.

Oamenii, lucrurile, certitu
dinile se adună, purtate, par
că, de un fluviu invizibil. 
Primul radioreceptor, ince- 
pind cu cea mai nesemnifica
tivă piesă și pînă la recepto
rul însuși, se va naște cu 45 
de zile mai devreme.

„Atunci am să-1 chem și eu ■ 
pe primul buldozerist (am 
să-l găsesc eu, nu se poate) 
și am să-i spun: „Privește! 
„Tehnoton" există, „Tehno
ton" produce. Trage-i colea o 
brazdă că vrem să sădim 
cîțiva arbuști și niscaiva 
flori !“

Pe Rolf Frieder Marmont 
l-am cunoscut ca bun tradu
cător din și în germană. Iată-l 
debutînd fără grabă, la 30 de 
ani, ca poet, în volumul' AI 
cincilea anotimp (Fiinfte 
Jahreszeit) apărut la Editura 
Dacia din Cluj. Acșst „al 
cincilea anotimp", al maturi
zării șl al înțelegerii, e scris 
sub influență brechtiană, re
cunoscută expres. Unul din 
poeme se și cheamă „Către 
urmaș", titlu amintind direct 
„Către cei născuți după noi", 
de Brecht, cel care explica 
patetic generației următoare, 
pentru ce fața sa, și a oame
nilor cinstiți dintre cele două 
războaie, e tatuată de vre
me. Rolf Marmont schim
bă unghiul de vedere. 
In poemul său, anteceso
rii îl întreabă: „Unde ai 
fost, fiule, atunci cînd...", în 
spiritul acelei înalte răspun
deri ce o cunosc nenumărați 
poeți postbelici. Poezia sa e 
traversată de ironie și lucidi
tate („șefii bucătari au ars 
supa, și s-a dat vina pe uce-. 
nici"), de îndemnuri la ve
ghe.

Delicate sînt poemele de 
dragoste ale lui Marmont: 
„Pe buzele tale vorbitoare, / 
Iubito, / a căzut zăpada. / / 
Un regat pentru un cuvînt / 
...se poate întîmpla / un să
rut / tîrziu între buze ce-aș- 
teaptă / fără să spere /" întoar-

cerea / primăverii, din nou". 
Pentru ca, în alte versuri, să 
simtă tocmai această victorioa
să întoarcere : „împotriva re
voluției nonviolente a liliacu
lui / zadarnic se zbat șipcile 
gardului".

Născut la Brașov, e firesc ca 
orașul natal să-și lase ampren
ta în lirica sa. Tipică în acest 
sens e idila intitulată: „Co
piii". Dar poate cea mai ro
tundă poezie a sa e cea a 
secundelor încăpătoare : „Un
deva, în Nord, un bătrîn es
chimos își hrănește cîinji flă- 
mînzi. / într-o mansardă / își 
piaptănă o femeie părul, cîn- 
tînd. / Un pescar privește vi
sător la năvoadele goale. / Un 
copil plînge, / Un îndrăgostit 
scrie iubitei. / Poetul își uită 
versurile. / Talgerul nopții se 
urcă încet în balanță". Re
descoperirea valențelor secun
dei în care e condensat 
timpul, acesta e darul poetu
lui.

Inginerul de gramofoane, 
culegerea de schițe a lui 
Franz Storch, apărută la Edi
tura Kriterion, într-o fluentă și 
elegantă traducere româneas
că semnată de Elena Davi- 
descu, aș asemui-o unui rîu 
lent, de cîmpie, eu ape lim
pezi, în care vezi clar pietrele 
de prund, șlefuite cu migală, 
în timp. Fără să împrăș
tie spuma spectaculoasă a 
cascadelor, schițele acestea

au, fiecare, o rotunjime a lu
crăturii, o polisare remarcabi
lă. Asta ca scriitură. Dar pen
tru că am intrat în zona com
parațiilor acvatice, le-am pu
tea asemui și cu niște scoici, 
netede la suprafață, care în
chid în ele un sîmbure de 
tensiune, uneori dramati
că, sidefată în perlă. Mă 
gîndesc la acel „om al pădu
rii" care a răpus un soldat 
fascist ce-i siluise fata, fapt 
dedus doar din privirea 
rămășiței lui: casca. Mă 
gîndesc la marcajul războiului 
în memoria necicatrizată, a 
celor doi soți pe care, după 
20 de ani, un ciocănit de ghio- 
noaie îi face să se uite spe- 
riafi spre cer, ca în timpul 
bombardamentelor. Sau, dim
potrivă, întîmplări aparent 
naive, petrecute în viața co
piilor cu neînțelegeri familiale, 
cu vise primejduite (Storch e 
un bun observator al sufletu
lui infantil), țesături de acțiuni 
muncitorești din anii ilegali
tății. Ceea ce caracterizează 
proza lui Franz Storch e o 
bonomie vecină cu duioșia, o 
liniște de om așezat, pentru 
care durerile s-au sedimentat, 
s-au purificat cataractic. El a- 
duce în scenă destine de oa
meni obișnuiți, dar nu . de 
prisos. într-un stil simplu, no
bil, de la suflet la suflet.

VERONICA PORUMBACU

Cel mai tînăr actor al Na
ționalului, Mihai Mălaimare 
face unul din rolurile cele 
mai bune ale stagiunii in
tr-un spectacol al Studioului 
I.A.T.C.-ului, Oamenii ca
vernelor. Nu știu din ce pri
cină el n-a primit încă un 
rol pe măsură în teatrul său. 
Vor fi fost uitate cronicile de 
anul trecut la spectacolele 
Studioului care nu mai pri
dideau să vestească apariția 
unui actor de incontestabil 

■ talent și de inconfundabil 
profil artistic, Mihai Mălai
mare ?

Prin excelență actor de co
medie. el dovedește că în 
personajele de care se rîde 
există întotdeauna un dram 
de mîhnire, puțină duioșie, 
uneori vitejie, alteori genero
zitate sau o bună doză de 
melancolie.

Intr-o farsă de Alecsandri 
el a făcut dintr-un personaj 
marionetă un erou de come
die surprinzător și complicat. 
Gelosul Kir Zuliaridi își trăia 
hilarele patimi dezlănțuit și

deznădăjduit, viclean cu stîn- 
găcie, suspicios și prostănac.

In piesa lui Saroyan, „Oa
menii cavernelor" el a fost 
invitat să interpreteze rolul 
Regelui. Tînărul actor s-a do
vedit stăpînit de har, dar su
veran pe mijloacele artei sale.

Mihai Mălaimare creează 
a mij- 
mimu-

Mihai Mălaimare 
rolul într-o risipire 
loacelor clovnului, 
lui, cîntărețului și dansa
torului. Numai cine l-a auzit 
tulburînd liniștea cabinelor cu 
exerciții de poticnit vorbele, 
reluate cu încăpățînate și în- 
dîrjire, poate pricepe cît de 
greu îi este profesionalismu
lui să dobîndească în specta
col înfățișarea spontaneității. 
Mihai Mălaimare este unul 
din actorii sîrguincioși, stă
ruitor preocupați de perfec
ționarea mijloacelor.

Acest ultim rol face să 
prindă contururi sigure în
crederea în pașii acestui tînăr 
actor căruia teatrul său tre
buie să-i ofere încercări cît 
mai grele, mai ademenitor do 
primejdioase.

DANA DUMA

.

AGENȚIA ROMÂNĂ 
DE IMPRESARIAT ARTISTIC 

ÎN COLABORARE CU

edilitară a Capitalei
Cronica edilitară a Capitalei înregistrează în aceste zile de 

început de iulie o prezență sporită a studenților pe șantierele 
muncii patriotice.

Un important obiectiv îl constituie nivelele viitorului hotel 
'„Dorobanți", unde am întîlnit studenți de la Institutul de me
dicină și farmacie și de la Institutul de construcții. Pentru vii
torii ingineri constructori, meseriile de pe șantier constituie pri
mele litere ale alfabetului specialității alese — construcțiile ci
vile. Și astfel, la zidărie, tapetat, machetare, forțele celor de pe 
șantier s-au dublat, majoritatea studenților prestînd munci ca
lificate. La 1 iulie au început să lucreze aici și studenții anului 
IV, Facultatea de medicină generală. După orele de practică, din 
spital, mediciniștii vor contribui zilnic cu 150 de ore muncă la 
lucrările de degajare a parterului, la tapete, la evacuarea molo
zului, la demolări. Este de menționat faptul că dintre studenții 
de la construcții, unii încă aflați în practică productivă, circa 
100 s-au și angajat urmind să lucreze pînă la terminarea șan
tierului. c. s.

(Urmare din pag. I)

țiul ? — întreb, reflex. Avea 
doar atitea locuri de ales în 
București. Nu. nu in București. 
Capitala i-a găzduit studenția. 
Dar el este dintr-o comună de 
lingă Cimpina. in Cimpina și-a 
făcut liceul. Va fi inginer la 
Cimpina. aproape de casă, de 
familie. Da. e șef de promoție. 
I-a plăcut învățătura. Lucrarea 
de diplomă, notată cu zece, — 
„Calitatea suprafețelor prelu
crate" — vine cu metode origi
nale. A cercetat numai material 
documentar încă necunoscut și, 
pe baza acestuia, i-au venit idei 
care pot fi aplicate de orice în
treprindere. înțelege bine rați
unea lui „a fi prezent" la post. 
Poate și pentru că ani de zile a 
fost activist de asociație, că 
încă mai este vicepreședintele 
Consiliului A.S.C. pe fa
cultate, că este membru al 
partidului, a reușit să în
vețe mult mai bine limbajul 
faptic al datoriei. Se va reîn
toarce, poate, in facultate ; a- 
ceasta îl preferă pentru învăță- 
mînt — dar numai după trei ani 
de stagiu. Consideră producția 
cel mai bun început de carieră. 
Mai trece printr-o tabără stu
dențească, la Costinești — ul
tima lui vacanță de student. A- 
poi, la post !

Urmează o parte... mai aparte 
a repartizării : familiștii. Căsăto- 
riții cu copii. Mediile lor nu sînt, 
adevărat, din „eșalonul unu", 
dar uman este — și toată lumea

acceptă asta — ca ei să aleagă 
localitatea unde se află familia 
— soțul ori soția, ori părinții. 
Emil Mărgineanu are doi copii, 
soția lucrează in București, lo
cuiește în București și cere re
partiția în București. Primește 
repartizarea în calitatea sa de tî
năr inginer și cap de familie. 
Cornelia Ulici Lițoiu, căsătorită, 
cu un copil cu puțin peste un 
an .Soțul este de doi ani inginer 
la Uzina din Plopeni. Aci dorește 
să lucreze și ea. Se acceptă. Opt 
absolvenți din București sînt fa-

responsa- 

al treilea

gula că tinerii activiști ai orga
nizației comuniste a studenților 
se situează, în general, peste 
plutonul mediocrilor — puterea 
exemplului! — munca obștească 
dindu-le un spor de 
bilitate.

Primul din Cluj (și
pe țară în ordinea mediei) ca- 
re-și alege viitorul loc de mun
că este șeful promoției, loan Fo- 
goraș, absolvent al Facultății 
de mecanică, secția T.C.M.. cu 

. media 9,81. Iși alege Uzina 
Tehnoutilaj din Odorhei. Nimeni

SĂ LE FIE GlNDUL FAPTĂ!
miliști cu copii. Numărăm după 
cele spuse prin telespeaker, și 
ne dăm seama că încă vreo 30 
de familiști cu copii, din țară, 
au prioritate. Vin la rînd căsă- 
toriții fără copii. Antonescu Mi
hail. media 9,43. Ar avea și prin 
medie drept de alegere ceva mai 
„în față", dar faptul că este că
sătorit din 1971 și soția sa lu
crează deja la o întreprindere 
din Capitală, că are aici locu
ință, îi dă un plus de prioritate. 
Se hotărăște pentru Uzina de 
mecanică fină. Speră ,ca lucra
rea de diplomă, lucrare de cer
cetare, notată cu zece, să-1 re
prezinte în întreprindere. Și el, 
vicepreședinte al Consiliului 
A.S.C. pe facultate întărește re-

nu a rămas surprins de o ase
menea opțiune. „Am ales această 
uzină (care construiește printre 
altele și frigidere) fiind convins 
că aici pot să mă -realizez pe 
plan profesional. Și a mai fost 
și altceva. Logodnica mea. stu
dentă in ultimul an la biologie, 
este din această localitate și 
dorim să ne întemeiem aici un 
cămin". Astfel a început repar
tiția celor 71 de absolvenți cu 
examen de stat și șase fără exa
men de stat.

Gheorghe Toduț și Anca Bran- 
caciu, colegi de facultate și de 
an, căsătoriți anul acesta, obțin 
amîndoi posturi la Uzina me
canică din Sibiu. Se arată foar
te mulțumiți. „Am fi mers și

în altă parte, dar am conside
rat că Sibiul e cel mai aproape 
de Brașov, locul unde se află 
părinții soției. Această înlesnire 
de care am beneficiat, o consi
derăm foarte bună pentru o fa
milie care se află la început de 
drum".

După repartizarea celor care 
au beneficiat de prioritate, au 
urmat ceilalți, în ordinea me
diilor, care, trebuie să recunoaș
tem, au fost destul de mari. „Am 
ales F.M.U.A.-București și da
torită faptului că în Cluj sau 
în județ nu mai erau locuri. 
Dar nu am făcut-o la întîmplare. 
Această uzină am cunoscut-o cu 
ocazia unei excursii de docu
mentare și o consider foarte 
potrivită pentru ceea ce inten
ționez să fac mai departe. Am 
de gind să-mi dau doctoratul și 
Să fac muncă de cercetare, asta 
bineînțeles după cei trei ani de 
stagiu în producție pe care-i 
consider foarte utili pentru un 
inginer" — ne-a spus proaspă
tul „inginer" Dumitru Viorel 
Galiș.

Pînă seara, locurile de pe 
„hărțile strategice" ale reparti
zării — listele cu unitățile care 
au cerut ingineri — au fosț. b- 
cupate de. cei mai tineri ingineri 
în T.C.M. Adică, vor fi ocupate 
de la întii august. Mai au vre
me, după cum spunea unul din
tre primii repartizați, să parti
cipe, în producție fiind, la în
tâmpinarea cu fapte deosebite a 
lui August ’23. Să le fie gindul 
faptă !

RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ
prezintă la SALA PALATULUI, sîmbătă 6 și duminică 7 iulie, 

ora 20,00

CONCERTUL — SPECTACOL

„ȚARĂ DRAGĂ, MULT 
MI-EȘTI DRAGĂ“

își dau concursul :
MARINA VOICA ANGELA SIMILEA

AURELIAN ANDREESCU
BENONE SINULESCU 

ȘTEFAN PIRJOL 
la pian : V. Cojocaru

DOINA ANASTASIU 
THURY ȘTEFAN

și un grup de balerini >.
STELA POPESCU ȘTEFAN BĂNICĂ

RADU ZAHARESCU
l'.y

IRINA LOGHIN 
LUCIA ȚIBULEAC

TATIANA BOTEZ

DEM RADULESCU
H. N'COLAIDE

Orchestrele de muzică ușoară și populară 
ale RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE

Dirijori :
SILE DÎNiCU și GEORGE VANCU 
Coregrafia: ADRIANA DUiVriTRESCU 

Scenografia : ZAMFI?. PAȘULA

Biletele se vînd la casd A.R.’.A. - Caloa Victoriei 68-70, 
tel. ’13.53.75.

l
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Din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, a avut loc la 
București, în zilele de 1—2 iulie 
1974, Consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din centralele 
industriale și intreprinderi.

Cei peste 3 000 de participanți 
și-au exprimat satisfacția pro
fundă față de practica consec
ventă a conducerii partidului și 
statului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a intreține perma
nent dialogul nemijlocit cu co
muniștii, cu colective largi de 
oameni ai muncii din toate do
meniile de activitate, ca o ma
nifestare profundă a democra
ției socialiste, care asigură parti
ciparea activă a maselor de oa
meni ai muncii la elaborarea și 
înfăptuirea programului de dez
voltare multilaterală a patriei.

Consfătuirea a analizat cu e- 
xigență. principialitate și înaltă 
responsabilitate partinică, mo
dul cum iși îndeplinesc centra
lele atribuțiile cu care au fost 
investite, stadiul aplicării măsu- • 
rilor privind perfecționarea con
ducerii, organizării și planifică
rii activității economice, a exa
minat critic stilul și metodele 
de muncă ale consiliilor și co
mitetelor oamenilor muncii, ale 
organizațiilor de partid, precum 
și Jelui cum acestea acționează 
pentru Înfăptuirea hotăririlor 
Congresului el X-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R.. pen
tru realizarea cincinalului înain
te de termen.

Consfătuirea a relevat că ex
periența celor 5 ani de activita
te a centralelor industriale ilus
trează cu pregnanță justețea mă
surilor adoptate de conducerea 
partidului pentru promovarea 
susținută a formelor și metode
lor de organizare științifică a 
producției și a muncii, apropie
rea efectivă a conducerii de pro
ducție. întărirea necontenită a 
controlului de partid șl de stat 
și antrenarea tuturor oamenilor 
muncii la conducerea activității 
economice. Exercitindu-și cu 
competență crescindă principale
le funcții și atribuții conferite de 
toge. centralele și-au sporit'con
tinuu capacitatea de a rezolva 
eficient sarcinile ce le revin în 
domeniul planificării, în sfera 
producției, aprovizionării și des
facerii. în problemele financiare, 
în activitatea de pregătire și u- 
tijizare jpdicioaăă a cadrelor. Au 
fost obținute rezultate pozitive 
in Drofilarea- unităților și spe
cializarea producției, in organi
zarea cooperării interuzinale. în 
modernizarea, și îmbunătățirea 
calității produselor, a crescut 
răspunderea colectivelor de 
muncă in gospodărirea fonduri
lor încredințate de societate și 
s-a întărit disciplina în activita
tea economică.

Participant Ia Consfătuirea 
cu activul de partid și de stat 
din centralele industriale și în
treprinderi — în numele tutu
ror muncitorilor.-inginerilor. teh
nicienilor, al tuturor oamenilor 
muncii — dau o înaltă aprecie
re și iși exprimă întreaga lor a- 
deziune față de politica internă 
și externă a partidului și statu
lui nostru, față de activitatea ne
obosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R.. președintele Renublicii 
Socialiste România, pusă in slui- 
ba realizării idealurilor și aspi
rațiilor națiunii noastre so
cialiste.

însușindu-și in întregime con
cluziile. indicațiile și sarcinile de 
o deosebită valoare principială 
și practică, cuprinse in cu- 
vintai'ga tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului — program cuprinză
tor pentru ridicarea pe o treap
tă calitativ superioară a întregii 
activități a centralelor — parti
cipanții la Consfătuire se anga
jează să acționeze cu toată ho- 
tărîrea pentru transpunerea lor 
în viață. în vederea accelerării 
progresului necontenit al econo
miei naționale, creșterii bună
stării oamenilor muncii, edifică
rii societății socialiste multilate

REZOLUȚIA
*

Consfătuirii cu activul de partid și de stat 
din centralele industriale și întreprinderi

ral dezvoltate în patria noastră.
1. Pornind de la sarcinile tra

sate de secretarul general al 
partidului, comitetele și consilii
le oamenilor muncii din între
prinderi și centrale vor între
prinde masuri imediate pentru a 
pune mai multă ordine și disci
plină in organizarea producției 
și a muncii, pentru asigurarea 
unui control eficient și ridicarea 
pe un plan superior a conduce
rii întregii activități economice. 
Fiecare centrală iși va organiza 
activitatea pe baza regulamente-

țjlor tip și se va acționa in con
tinuare pentru precizarea atribu
țiilor fiecărui compartiment din 
centrală, pentru stabilirea unor 
raporturi corespunzătoare intre 
centrale și întreprinderile com
ponente, precum și între centra
le și ministere, pentru apropie
rea conducerii acestora de acti
vitatea productivă, in vederea 
rezolvării operative și eficiente 
a problemelor care se pun în 
fața lor.

Este obligatoriu pentru toate 
unitățile economice și sociale, 
pentru conducătorii de unități 
din toate domeniile să așeze 
întreaga activitate pe baza le
gilor, să aplice cu fermitate 
prevederile legale în vigoare.

Participanții la Consfătuire 
se angajează în fața conducerii 
de partid și de stat să ia mă
suri ferme pentru repartizarea 
corespunzătoare a forțelor de 
care dispun centralele in vede
rea valorificării întregului po
tențial tehnic și uman al fiecă
rei întreprinderi, asigurînd în
deplinirea la un nivel superior 
a rolului ce le revine în condu
cerea. organizarea și planifica
rea întregii activități economi
ce, eliminarea hotărită a nea
junsurilor care se mai manifes
tă in aceste domenii.

2. Consfătuirea asigură con
ducerea partidului și statului că 
organele și organizațiile de par
tid. comitetele și consiliile oa
menilor muncii din întreprin
deri și centrale vor pune în 
centrul întregii lor activități 
realizarea exemplară a tuturor 
prevederilor de plan. in con
diții de înaltă eficiență econo
mică.

Participanții la Consfătuire se 
angajează că vor acționa cu 
toată hotărirea pentru a pune 
deplin în valoare resursele in
terne ale întreprinderilor în ve
derea creșterii susținute a efi
cienței economice, ridicării ni
velului calitativ al întregii ac
tivități productive. Fiecare co
munist. fiecare om al muncii 
este chemat să-și aducă întrea
ga sa contribuție la ridicarea 
eficienței activității productive 
pentru a conțribui pe aceaslă 
cale la sporirea mai rapidă a 
venitului național, la creșterea 
nivelului de trai material al 
întregului nostru popor.

Pe primul plan al activității 
centralelor și întreprinderilor 
se va situa luarea tuturor mă
surilor pentru realizarea in bune 
condiții a planului pe 1974, pre
cum și a angajamentului națio
nal — înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen.

Vor fi stabilite măspri con
crete pentru încărcarea maximă 
a instalațiilor, utilajelor și ma
șinilor, pentru folosirea rațio
nală a capacităților și spațiilor 
industriale, pentru realizarea 
unei aprovizionări tehnico-ma- 
teriale strins corelată cu sarci
nile de producție.

3. Conducerile centralelor și 
întreprinderilor vor acorda o 
atenție deosebită bunei orga
nizări a activității de întreți
nere a mașinilor și utilajelor, 
asigurării pieselor de schimb, 
respectării cu strictețe a grafi
celor de reparații, astfel îneît 
mașinile și utilajele să fie fo
losite la Întreaga lor capacitate 
și la un randament cît mai ri
dicat. Vor fi întreprinse măsuri 
hotărite pentru tipizarea utila
jelor, a aparaturii de măsură și 
control, pentru a se facilita re
zolvarea problemei pieselor de 
schimb.

4. în cadrul eforturilor gene
rale, o atenție deosebită se va 

acorda respectării disciplinei 
tehnologice, ridicării continue a 
calității produselor, adincirii 
profilării și specializării pro
ducției, îmbunătățirii cooperă
rii interuzinale. îmbunătățirea 
calității producției, moderniza
rea produselor, perfecționarea 
tehnologiilor constituie sarcini 
permanente ale fiecărui condu
cător din economie, ale fiecărui 
specialist, ale fiecărui om al 
muncii.

5. Vor fi întreprinse măsuri 
ferme pentru realizarea și de
pășirea planului de creștere a 
productivității muncii prin in
troducerea cu mai multă hotă- 
rire a tehnologiilor moder
ne și a mecanizării, automa
tizării, prin dimensionarea și 
folosirea rațională a numă
rului de personal, prin ridi
carea nivelului de cunoștințe 
tehnice al tuturor oamenilor 
muncii, prin îmbunătățirea con
tinuă a organizării producției și 
a muncii.

6. Se va acționa permanent 
pentru diminuarea cheltuielilor 
materiale, a costurilor cu care 
se obține producția, prin redu
cerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie, valorificarea 
superioară a resurselor materia
le, imbunătățirea utilizării ca
pacităților de producție, elimi
narea cheltuielilor neeconomi- 
coase.

7< Participanții la Consfătuire 
Se angajează să intensifice efor
turile privind cercetarea științi
fică și introducerea mai rapidă 
în producție a rezultatelor sale, 
asimilarea intr-un termen mai 

• scurt a noilor produse și tehno
logii, creșterea contribuției cer
cetării românești la moderniza
rea produselor și tehnologiilor. 
Vor fi abordate cu mai multă 
hotărire unele probleme com
plexe in domeniul cercetării, 
pentru o valorificare superioară 
a materiilor prime și materiale
lor de care dispune țara noastră, 
pentru crearea unor materiale 
sintetice și. de noi surse de e- 
nergie' necesare economiei na
ționale.

Problemele progresului tehnic, 
ale cercetării și asimilării de 
tehnologii și produse noi tre
buie să constituie sarcini con
crete de plan, care să preceadă 
programele de producție. de 
îndeplinirea acestora fiind di
rect răspunzătoare consiliile și 

■ comitetele oamenilor muncii.
8. Centralele industriale vor 

întreprinde măsuri ferme t pen
tru îmbunătățirea planificării și 
realizarea corespunzătoare a 
cooperării intre întreprinderi, în 
primul rind intre Întreprinderile 
din cadrul aceleiași centrale. Se 
va aplica consecvent legea pla
nificării, în sensul ca planurile 
viitoare să aibă la bază pro
grame de producție pe ramuri 
și subramuri. pe grupe princi
pale de produse, cu întreaga 
bază tehnico-materială asigu
rată. Comitetul de Stat al Pla
nificării și ministerele vor con
lucra direct cu centralele — ca
re reprezintă unitatea de bază 
în planificare — în elaborarea 
și fundamentarea proiectului de 
plan care va prevedea sarcini 
concrete pe produse fizice și 
sortimente.

9. Activul de partid și de stat 
din ministere și centralele in
dustriale se angajează să asigu
re temeinica pregătire a forței 
de muncă. îndeosebi a muncito
rilor calificați, potrivit nevoilor 
imediate și de perspectivă ale 
economiei naționale. Concomi
tent cu imbunătățirea planifică
rii activității de producție și 
în concordanță cu aceasta Mi
nisterul Muncii. Ministerul E- 
ducației și InvățăminTului îm
preună cu ministerele economice 
vor acționa cu fermitate pentru 
a asigura o mai bună planifi
care de perspectivă a pregăti
rii cadrelor precum și reali
zarea integrală a programelor 
pregătirii forței de muncă, por
nind de la necesitățile fiecărei 
centrale și intreprinderi pe 
structura de meserii. Se vor lua 
măsuri hotărite pentru redis

tribuirea specialiștilor și înca
drarea corespunzătoare a tutu
ror unităților cu specialiști. 
Consfătuirea cere conducerilor 
de intreprinderi și centrale să 
aplice riguros prevederile Legii 
privind perfecționarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste de stat, să 
sporească exigența în pregătirea 
muncitorilor calificați, atit in 
școlile profesionale cit și la lo
cul de producție. Fiecare cen
trală, fiecare minister poartă, 
în ramura, în domeniul său răs
punderea directă pentru pregă
tirea cadrelor.

10. Cadrele de conducere de 
partid și de stat din ministere, 
centrale și întreprinderi-vor lua 
măsuri energice pentru întă
rirea disciplinei și ordinii in 
fiecare unitate economică, pen
tru dezvoltarea răspunderii tu
turor oamenilor muncii față de 
sarcinile pe care le au in pro
ducție, cultivarea grijii față de 
bunul obștesc și de felul cum 
se gospodărește avutul obștesc.

Se va acționa neîntirziat pen
tru respectarea riguroasă a or
ganizării formațiilor de lucru, 
încadrarea tuturor schimburilor 
cu șefi de echipă, maiștri, ingi
neri — în conformitate cu ce
rințele producției — și creșterea 
rolului acestora in conducerea 
nemijlocită a activității la lo
cul de muncă.

11. Consfătuirea cere consilii
lor și comitetelor oamenilor 
muncii. organizațiilor sindi
cale și de tineret, să-și sporească 
preocuparea și să acționeze cu 
toată fermitatea pentru soluțio
narea, la nivelul cerințelor, a 
problemelor sociale, urgentind 
darea in folosință a căminelor 
pentru muncitorii nefamiliști, a 
creșelor și a celorlalte dotări 
sociale stabilite prin plan, pen
tru aplicarea cu maximă rigu
rozitate a tuturor prevederilor 
legale in domeniul protecției și 
securității muncii.

12. Cadrele de conducere 
din ministere și centrale vor 
lua- măsuri hotărite, vor mobi
liza toate forțele pentru reali
zarea integrală a planului de 
investiții și de punere in func
țiune a noilor capacități pe a- 
nul 1974. De asemenea, se va 
realiza o pregătire temeinică 
a investițiilor pe 1975 începind 
cu alegerea soluțiilor tehnolo
gice, elaborarea documentații
lor, asigurarea utilajelor teh
nologice, dimensionarea rațio
nală a noilor capacități de pro
ducție. Se vor lua măsuri de 
concentrare a forțelor umane și 
materiale la obiectivele princi
pale, pentru a se asigura scur
tarea termenelor de punere in 
funcțiune și eliminarea rămi- 
nerilor in urmă in atingerea pa
rametrilor tehnico-economici 
proiectați.

La fiecare obiectiv vor fi sta
biliți — așa cum prevede legea 
— furnizorul general, antrepre
norul general și proiectantul șef.

13. Participanții la Consfă
tuire au reafirmat - angajamen
tul de a acționa cu toată ener
gia pentru transpunerea in via
ță a indicațiilor și sarcinilor 
trasate de conducerea de par
tid și de stat privind realizarea 
sarcinilor de export, dezvolta
rea cooperării economice in
ternaționale. creșterea eficien
ței activității de comerț exte
rior. In acest scop, centralele 
industriale vor acționa pentru 
realizarea ritmică și la para
metrii tehnici contractați a 
producției destinate exportului, 
pentru adaptarea rapidă a pro
ducției la cerințele pieței ex
terne, pentru modernizarea și 
reînnoirea producției, in ritmul 
impus de exigențele progresu
lui tehnic contemporan. îm
preună cu întreprinderile de 
comerț exterior, centralele se 
vor preocupa de cunoașterea cit 
mai temeinică a cerințelor pieței 
mondiale în scopul valorificării 
superioare a produselor româ
nești. Concomitent cu preocu
parea pentru reducerea costuri
lor de producție, centralele șl 
întreprinderile trebuie să asigure 
obținerea unor prețuri cît mai 

avantajoase pentru mărfurile 
exportate, aducindu-și astfel o 
contribuție sporită la realizarea 
în cursul acestui an a unei ba
lanțe de plăți externe echilibrate.

14. Participanții la Consfătuire 
vor acționa cu toate forțele pen
tru ca democrația economică, 
democrația socialistă să devină 
o realitate zilnică, fructificin- 
du-se din plin experiența oame
nilor muncii, a cadrelor de spe
cialiști. Vor fi întreprinse mă
suri ' energice pentru a crește 
rolul consiliilor și comitetelor 
oamenilor muncii ca organisme 
de conducere colectivă, se va 
ridica pe un plan superior ni
velul de conducere a întregii ac
tivități de către centrale, perfec- 
ționindu-se continuu stilul și 
metodele de muncă, modalitățile 
de adoptare a deciziilor și con
trolul sistematic al înfăptuirii a- 
cestora.

Adunările generale ale oame
nilor muncii trebuie să iși exer
cite deplin atribuțiile ce le-au 
fost conferite, să devină real
mente organisme de conducere 
colectivă a fiecărei unități, să 
examineze cu înaltă exigență 
activitatea consiliilor și comite
telor oamenilor muncii, să asigu
re cadrul prielnic pentru dezba
terea largă, democratică, in spi
ritul propriu partidului nostru, 
a problemelor economice și so
ciale fundamentale.

14. în numele tuturor comu
niștilor din centrale și intreprin
deri industriale, cadrele de 
partid prezente la Consfătuire 
asigură conducerea partidului că 
vor acorda o atenție mult mal 
mare muncii organizațiilor 
de partid, activității fiecărui 
comunist, unirii eforturilor 
tuturor oamenilor muncii 
pentru realizarea sarcinilor 
economico-sociale. creșterii răs
punderii comuniștilor față 
de întreaga lor activitate. 
Vor fi trași la răspundere, cu 
mai multă hotărire. acei comu
niști care nu iși îndeplinesc în 
mod corespunzător sarcinile în
credințate.

Comuniștii prezenți la Con
sfătuire se angajează să depu
nă toate eforturile pentru creș
terea rolului organizațiilor de 
partid in conducerea politică a 
muncii în centralele și între
prinderile industriale, în solu
ționarea problemelor pe care le 
ridică producția și viața, in 
întărirea răspunderii membrilor 
de partid în mai buna organi
zare și perfecționare a activită
ții economice și sociale.

O atenție deosebită se va a- 
corda educației socialiste, creș
terii nivelului conștiinței oa
menilor muncii in spiritul prin
cipiilor și normelor vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

★
Consfătuirea asigură condu

cerea de partid și de stat, pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
vor fi întreprinse măsuri hotă
rite pentru ca următoarele luni 
ale anului să marcheze o îm
bunătățire radicală a conducerii 
activității din industrie, o' creș
tere a eficienței intregii activi
tăți economice.

Cadrele de partid și de stat 
din ministere și centralele in
dustriale se angajează să în- 
timpine a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului cu noi și 
importante succese in toate do
meniile de activitate, cu rezul
tate de seamă în realizarea și 
depășirea planului pe 1974, în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen.

Consfătuirea ■ se angajează 
să acționeze cu toată hotărirea 
pentru realizarea programului 
partidului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României, de 
sporire a venitului național și, 
pe această bază, de creștere a 
bunăstării materiale și spiritua
le a intregului popor, de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria 
noastră, de ridicare a României 
socialiste pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis președintelui Statelor Unite ale Ame
rica, RICHARD NIXON, următoarea telegramă f

Cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, 
am plăcerea ca, in numele Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră și poporului american 
prieten cordiale felicitări și cele mai bune urări de prosperitate 
și fericire.

Poporul și guvernul țării mele salută cu satisfacție cursul as
cendent al relațiilor politice, economice, tehnico-științifice, cul
turale și in alte domenii dintre țările noastre.

Doresc să subliniez și cu această ocazie rolul însemnat pe 
care l-au avut, în impulsionarea relațiilor tomâno-americane, 
dialogul prietenesc ș.i întilnirile rodnice dintre noi, înțelegerile 
pozitive la care am ajuns împreună, amplificarea în ultimii 
ani a contactelor între țările și popoarele noastre. în acest con
text, aș dori să evoc cu multă plăcere vizita oficială pe care 
am efectuat-o în Statele Unite în decembrie, anul trecut, finali
zată printr-un șir de înțelegeri, care se înscriu în spiritul întil- 
nirilor și convorbirilor noastre fructuoase din ultima perioadă, 
mareînd o etapă 'Superioară în evoluția relațiilor româno-air.e- 
ricane.

Sînt încredințat că dialogul și conlucrarea dintre Republica 
Socialistă România și Statele Unite ale Americii vor continua să 
se dezvolte și in viitor, in spiritul echității, respectului și avan
tajului reciproc, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii internaționale.

SOSIRI
Miercuri după-amiază. a sosit 

în Capitală o delegație a Parti
dului Comunist Italian, condusă 
de tovarășul Giorgio Napoli
tano. membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al P.C.I., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație mai fac parte 
tovarășii Renato Guttuso. mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, și 
Marino Raicich, deputat, mem
bru al Comisiei Partidului Co
munist Italian pentru probleme 
de invățămint.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu-

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala in- 
dreptîndu-se spre Alger, 
o delegație a U.T.C. — 
U.A.S.C.R. condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va participa 
la lucrările Conferinței tine
retului din lumea a treia. 
Conferința are ca deviză „U- 
nitatea de acțiune a tinere
tului pentru eliberarea totală 
a popoarelor din lumea a 
treia".

VOCAȚIA ÎNĂLȚIMILOR
(Urmare din pag. I)

tri. încerc să aflu a cui a fost 
ideea.

— A noastră, spune Victor. 
Fiecare a venit cu ceva nou, o- 
riginal. Trebuia să răspundem la 
cîteva întrebări legate de coșu
rile de fum, turnurile de răci
re, structura de rezistență a ter
mocentralelor. Am fost puși în 
situația să gîndim, să găsim me
tode tehnologice de execuție. 
Modele nu aveam. Singura po
sibilitate era să căutăm soluții 
originale. Nu ne-am gîndit că 
vom ajunge nume în dosare de 
invenții. Important era să rea
lizăm ceva util. Aceasta este, 
cred, sarcina oricărui specialist.

— Ați realizat împreună 5 in
venții brevetate. Alte cinci pro
puneri se află în faza de exami
nare la O.S.I.M. Ce sentiment în
cearcă un inventator ?

— De responsabilitate, preci
zează Brad. E omenește să avem 
satisfacții ori de cîte ori ne reu-' 
șește un lucru. Dar le socotim 
o treaptă spre alte împliniri. De 
aceea revenim mereu la o inven
ție, o „disecăm tehnic", îi adu

tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.. Ion Frunzetti, vice
președinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici.

★
In Capitală a sosit o delegație 

a Consiliului de Stat pentru 
Gospodărirea Materialelor al 
R.P. Polone, condusă de Euge- 
niusz Szyr, președintele consi
liului, care face o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întimpi- 
nată de Maxim Berghianu. mi
nistrul aprovizionării tehnico- 
materlale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, de alte 
persoane oficiale.

TELEGRAMĂ
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia
liste România. Miron Constan- 
tiijescu, a adresat președintelui 
Camerei Deputaților din Lu
xemburg. Antoine Wehenkel. o 
telegramă de felicitare cu pri
lejul alegerii sale in această 
funcție.

PLECARE
Mikko Immonen, secretar ge

neral al Partidului de Centru 
din Finlanda, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a făcut o 
vizită în țara noastră. împreu
nă cu soția, a plecat spre pa
trie.

Pe aeroportul Kogălniceanu, 
a fost salutat de Ion Popa, 

cem îmbunătățiri. Nu alergăm 
după titluri. Cele mai multe in
venții brevetate le aplicam de 
mult.

Am consemnat un lucru, incre
dibil poate pentru unii. Cei trei 
ingineri au descoperit, de fapt, 
că sînt inventatori. Iată ce-mi 
spune Corneliu :

— Foloseam de mulți ani in
stalația premiată la Niirnberg. 
într-o zi un inginer de la 
O.S.I.M. ne-a atras atenția că 
realizasem o invenție. Am reluat 
studiul de la capăt, am fost a- 
jutați în redactarea materialului, 
lucru foarte dificil, și iată-ne* in
ventatori. Ni se spune mereu că 
privim la înălțime.

— Vă sperie înălțimile ?
— Nicidecum, spune Brad. U- 

neori, doar diametru] coșului. 
Orice lucru este posibil cînd știi, 
cînd înveți, cînd vrei să-1 faci. 
Acum ne gîndim la coșurile de 
250 și 280 de metri.

Amănuntele mi le dă Victor. 
El este șeful atelierului de pro
iectare A 3. Cei patru, acum co
lectivul s-a mărit cu tehnicianul 

prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Constanța, 
de activiști ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste.

SEMINAR
între 1 și 3 iulie, s-au desfă

șurat în Capitală lucrările semi
narului pe tema ..Planificarea 
activităților statistice", organizat 
de Centrul european pentru în- 
vățămînt superior al UNESCO, 
cu sediul la București.

La lucrări au participat Levon 
Atanassian. reprezentant al di
rectorului general al UNESCO. 
Eric Manfred Ribbing, directorul 
Centrului, precum și experți ai 
UNESCO.

SEARĂ
CULTURALĂ

Institutul Român pentru Relați
ile Culturale cu Străinătatea a 
organizat, miercuri, o seară .cul
turală dedicată Zilei naționale a 
Republicii Venezuela.

REVISTE
• In Editura politică a apărut 

revista Probleme ale păcii și 
socialismului nr. 5 1974

• A apărut revista Lumea 
nr. 28 1974

SPORT
FOTBAL

Pentru finala Campionatului 
mondial de fotbal, ce se va 
disputa duminică 7 iulie, s-au 
calificat echipele R.F. Germania 
(1—0 cu echipa Poloniei) și 
Olanda (2—0 cu echipa Brazi
liei).

TENIS
în turul III al probei de du

blu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Wimbledon, perechea Ilie Năs- 
tase (România) — Jimmy Con
nors (S.U.A.), a învins cu 7—5, 
6—2. -6—4. cuplul Colin Diblev 
(Australia) — Ismail el Shafei 
(Republica Arabă Egipt).

★
Marți seara, federația france

ză de tenis a stabilit echipa care 
va intîlni la București selecțio
nata României în cadrul ,.Cucei 
Davis". Echipa este formată din 
Patrice Dominguez, Georges Go- 
ven, Francois Jauffret și Patrick 
Proisy. Nu a fost introdus în 
echipă Pierre Barthes oare este 
accidentat. întîlnirea România — 
Franța se va desfășura în zilele 
de 19, 20 și 21 iulie.

proiectant Gheorghe Atanasiu, un 
statornic îndrăgostit al tehnicii 
noi, au rezolvat cofrajul glisant 
pentru Turceni, înalt de 300 
metri.

— E dificil să ducem o insta
lație atît de grea la o înălțime 
așa de mare, continuă Victor, 
înălțimea nu ne sperie. Studiem 
posibilitatea să reducem greuta
tea instalației.

Munca acestor temerari este 
un permanent examen, pe care-1 
susțin, afirmă ei, în fața tuturor 
constructorilor de termocentrale.

Am fost tentată să cred că 
timpul este cel mai mare duș
man al inventatorilor. Și totuși... 
Brad îmi spune că adesea fami
liile se întîlnesc, mai merg la 
cîte o agapă, citesc împreună în 
biblioteca de brevete de la 
O.S.I.M. îi leagă și alte pasiuni. 
Victor a fost rugbist în divizia 
A la „Constructorul", înotător la 
„Rapidul", a jucat polo, schia
ză; Atanasiu a jucat rugbi în lo
tul de tineret; Cornel — hand
bal. Viața lor spirituală este bo
gată, iar o discuție cu ei' — o 
deosebită plăcere. în lumea idei
lor, bucuria este nemărginită.

„DACIA 1 300" are

pentru 
familia dumneavoastră

• Demaraj rapid
• Motor silențios de 

60 CP
• Viteză mare de 
- deplasare
• Siguranță în cir

culație
• Consum redus
• Linie modernă
• Este confortabilă.
.Autoturismul „DA

CIA 1 300" poate fi 
cumpărgt și cu plata 
în 36 de rate lunare.

Livrare promptă 
la unitățile I.D.M.S. 
din București, Bacău, 
BrașQv, Cluj, lași, 
Timișoara, Pitești și 
Reșița.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR
DE INDUSTRIE LOCALĂ

LICEUL INDUSTRIAL
Șos Chitilei nr. 128, sector 8, tramvai 3, 10 ; 

Stația Pieței

Primește înscrieri pentru școala profesională 
în anul școlar 1974—1975 la următoarele me
serii :

— Tîmplari ;
— Lăcătuși construcții metalice;

Se primesc absolvenții clasei a X-a precum și 
promovați ai clasei a Vlll-a serii mai vechi.

înscrierile se fac la secretariatul școlii.

Lămuriri suplimentare se pot obține la tel. 
67 53 90 '

CU OCAZIA CONCURSULUI INTERNAȚIONAL 
de Călărie*obstacole 

„CUPA PRIETENIEI” IULIE’74

SE ORGANIZEAZĂ LA 7 IULIE 1374
Tragerea excepțională

PRONOEXPRES
__________________________ CU CÎȘTIGURI ÎN
bani,autoturisme și excursii

SÎMBÂTÂ, 6 IULIE 1974, ESTE ULTIMA ZI

PENTRU PROCURAREA BILETELOR
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0 expresie
Refleclînd sentimentele de caldă prietenie, de stimă

și înaltă considerație pe care poporul egiptean

a bunelor relații le nutrește față de România și președintele său

româno-coiumbiene
Vizita pe care președintele 

ales al Columbiei. Alfonso 
Lopez Miehelsen, a intre- 
prins-o in România ilustrea
ză evoluția pozitivă a legă
turilor dintre două state ca
re, în protida distanțelor 
geografice care le separă, gă
sesc căi pentru o fertilă 
conlucrare. Această vizită 
este semnificativă pentru a- 
propierea crescindă dintre 
România și Columbia și, in 
același timp, este semnifica
tivă pentru prestigiul de ca
re se bucură in lume patria 
noastră socialistă. Prezența 
pe pămintul României a dis
tinsului om politic, care în 
primele zile ale lui august 
va prelua funcția supremă 
in stalul columbian, reflectă 
interesul manifestat față de 
succesele poporului român in 
construcția socialistă, față de 
țara noastră, pe care Alfonso 
Lopez Miehelsen a asemuit-o 
cu un „laborator politic și 
social in care se realizează 
o experiență foarte impor
tantă". înaltul oaspete și-a 
exprimat deplina satisfacție 
pentru posibilitatea avută de 
a cunoaște România și pro
gresele ei continue pe toate 
planurile Opinia publică 
românească a salutat cu deo
sebită căldură pe președin
tele ales al Columbiei, ma
nifestările de stimă și sim
patie la adresa sa dind ex
presie dorinței de a amplifi
ca in continuare legăturile 
cu poporul columbian, de a 
aprofunda o prietenie care 
se bazează pe afinități de 
limbă și eultură, pe interfe
rențe in ceea ce privește 
destinul isloric și pe aspira
ții comune de pace și pro
gres. Dialogul româno-vo- 
lumbian de la București vine 
să continue un eveniment 
de importanță istorică pe 
planul raporturilor bilatera
le : vizita întreprinsă în Co
lumbia, in septembrie 1973, 
de către președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această vizită a deschis un 
capitol nou al relațiilor ro
mâno-coiumbiene. evidenți
ind largile perspective exis
tente pentru aprofundarea 
lor pe mai departe. Docu
mentele semnate la Bogota 
au vădit caracterul rodnic al 
convorbirilor dintre conducă
torii români și columbieni, 
favorizind noi pași in direc
ția unei colaborări reciproc 
avantajoase. Cu acel pri
lej președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a intilnit cu 
marcante personalități ale 
vieții politice columbiene, 
inclusiv cu Alfonso Lopez 
Miehelsen pe care corpul e- 
lectoral l-a ales în aprilie 
1974 ca președinte al țării pe 
următorii patru ani.

Convorbirile de la Bucu
rești dintre președinți 
Ceaușescu și Miehelsen au 
relevat dorința celor două 
părți de a stimula progresul 
statornic al legăturilor româ- 
no-columbiene, de a lărgi 
schimburile atit economice, 
cit și culturale, tehnice, ști
ințifice etc. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : 
..Sper că în cursul anilor vi
itori colaborarea dintre țări
le noastre va cunoaște rezul
tate deosebite, că înțelegeri
le realizate anul trecut vor

fi Îndeplinite in bune condi- 
țiuni, că la acestea vom a- 
adăuga noi domenii de co
laborare, ceea ce va contri
bui la progresul mai rapid 
al țărilor noastre".

Comunicatul publicat la 
încheierea vizitei in Româ
nia a președintelui ales al 
Columbiei relevă că, în ca
drul convorbirilor, conducă
torii români și columbieni 
au reafirmat principiile res
pectării independenței și su
veranității naționale, depli
nei egalități in drepturi a 
tuturor statelor, indiferent de 
nivelul lor de dezvoltare, ne
amestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, 
neutilizării forței sau ame
nințării cu forța, pentru sta
bilirea de relații noi, demo
cratice in viața internaționa
lă. Pe temelia unor aseme
nea principii, care se bucură 
de o largă audiență inter
națională, relațiile dintre 
România și Columbia cu
nosc, in mod firesc, un curs 
mereu ascendent. Vizita in 
România a președintelui ti
les al Columbiei se plasează 
in contextul politicii externe 
a țării noastre de promova
re a solidarității active cu 
toate popoarele angajate pe 
drumul unei dezvoltări inde
pendente. de-sine-stătătoare, 
al eforturilor consacrate a- 
firmării relațiilor 
mocratice in viața 
țională.

Fără îndoială, 
romăno-columbiană „ ____
înalt de Ia București va a- 
vea efecte pozitive in sfera 
raporturilor intre țările 
noastre, ca și pe un plan 
mai larg. Dialogul dintre cei 
doi președinți a evidențiat 
dorința României și Colum
biei de a contribui activ la 
reglementarea problemelor 
esențiale ale prezentului, la 
afirmarea cursului spre des
tindere și conlucrare între 
popoare. în telegrama trimi
să tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Alfonso Lopez 
Miehelsen sublinia „senti
mentele de solidaritate și 
prietenie nutrite de poporul 
columbian față de poporul 
român, precum și aspirația 
ca in timpul guvernării me
le să fiu un interpret fidel al 
dorinței care ne animă de a 
dezvolta relațiile noastre, 
puse în slujba marilor idea
luri ale omenirii contempo
rane, relații care se dezvoltă 
atit de fericit după vizita 
Excelenței Voastre în țara 
noastră, vizită care a prile
juit deschiderea spre Ame
rica Latină, sub auspiciile 
tradițiilor noastre comune".

Moment grăitor pentru bu
nele relații româno-columbi- 
ene. convorbirile președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu 
președintele ales Alfonso 
Lopez Miehelsen. bilanțul a- 
cestor convorbiri desfășura
te intr-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere, vor 
impulsiona dezvoltarea vii
toare, la un nivel superior, 
a prieteniei dintre țările și 
popoarele noastre, vital inte
resate in făurirea unei lumi 
a păcii, securității și colabo
rării, care să asigure fiecă
rei națiuni realizarea aspi
rațiilor sale vitale.

noi, ile- 
interna-

intilnirea 
Ia nivel

EUGENIU OBREA

Omagiul poporului 
argentinian adus

regretatului președinte, 
Juan Domingo Peron

Sosirea la Buenos Aires a reprezentanților 
președintelui Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, care vor participa 
la ceremonia de doliu

BUENOS AIRES 3 (Ager
pres).' — Președintele Republi
cii Argentina, Maria Estela 
Martinez de Peron, a semnat un 
decreț prin care funeraliile ge
neralului Juan Domingo Pe
ron au fost aminate cu 24 
de ore — s-a anunțat oficial la 
Buenos Aires. Această hotărîre 
a fost luată pentru a permite 
poporului argentinian să aducă 
un ulfim omagiu 
președinte.

defunctului

3 (Agerpres) 
de miercuri, 

re-
BUENOS AIRES 

— în . cursul zilei 
sute de mii de cetățeni, 
prezentind cele mai diverse pă
turi sociale și orientări politice 
din capitala Argentinei și din 
alte orașe ale țării au adus 
un ultim omagiu personalității 
regretatului președinte, Juan 
Domingo Peron.

Joi. sicriul cu corpul neînsu
flețit al defunctului președinte 
va fi transferat de la Salonul 
Albastru al Congresului Natio
nal la Capela reședinței prezi
dențiale de la Olivoș, unde vor 
avea loc funeraliile naționale.

liste România, Nicolae
Ceaușescu, la ceremonia de do
liu in memoria președintelui 
Argentinei, general-locotenent 
Juan Domingo Peron.

La sosire. tovarășii Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, au fost în- 
tîmpinați de oficialități argenti- 
niene, precum și de Mihai Bă- 
lănescu. ambasadorul României 
la Buenos Aires.

De la aeroport, reprezentan
ții români au fost conduși la 
Palatul Congresului, unde se 
află depus corpul neînsuflețit al 
președintelui Juan Peron. în 
semn de omagiu, s-a păstrat uq 
moment de reculegere.

CONFERINȚA

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). 
— în capitala Argentinei au 
sosit, miercuri. reprezentanții 
președintelui Republicii Socia-

Televiziunea egipteană 
a prezentat un film 

despre personalitatea 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Reflectînd sentimentele de 

caldă prietenie, de stimă și 
inaltă considerație pe care po
porul egiptean le nutrește față 
de România și președintele 
său, televiziunea egipteană a 
prezentat — în cadrul 
emisiuni speciale — un 
despre personalitatea
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și despre realizări
le obținute de țara noastră in 
opera de construire a unei 
vieți noi.

unei 
film 
pre-

Emisiunea, care a fost reali
zată pe baza unor secvențe 
din filmul documentar „Româ
nia — București — anul 
XXX", cuprinde imagini din 
timpul vizitei întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Republica Arabă Egipt, în 
aprilie 1972, și, respectiv, din 
timpu’ recentei vizite a pre
ședintelui Anwar EI Sadat in 
România, precum și imagini 
infățișind drumul de mari în
făptuiri parcurs de poporul 
român in anii care au trecut 
de la eliberarea țării.

Dezvoltarea continuă
a relațiilor de

9

dintre România
și Republica

prietenie
socialistă

Ecuador
Inaugurarea laboratorului de fizică și chimie do
nat Colegiului național feminin din orașul Alausi 
de academician Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., director 
general al Institutului central de cercetări chimice
Orașul Alausi din provincia 

Chimborazo a sărbătorit, recent, 
cea de-a 150-a aniversare a în
temeierii sale. Cu acest prilej a 
■avut loc o manifestare ce se 
înscrie pe linia dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie 
dintre România socialistă și Re
publica Ecuador, in a căror cro
nică, vizita Întreprinsă, anul tre
cut, in Ecuador de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, reprezintă un 
moment de cea mai mare im
portanță.

In cadrul unei solemnități a 
fost inaugurat laboratorul de 
fizică și chimie, donat colegiului 
național feminin din această 
localitate de academician Elena ' 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
director general al Institutului 
central de cercetări chimice.

• De asemenea, conducerii cole
giului i-a fost înmînat un me
saj din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La inaugurarea laboratorului - 
au participat colonel Amencb 
Alaba, guvernatorul provinciei 
Chimborazo, Arnaldo Merino 
Munoz, prefectul provinciei, Mi
guel Angel Ormaza, primarul 
orașului Alausi, alte oficialități, 
corpul profesoral și elevele 
colegiului. A fost prezent, de 
asemenea. Ion Petre Mada. în
sărcinatul cu afaceri al Româ
niei în Ecuador.

în cadrul solemnității, condu
cătorii colegiului au mulțumit în 
cuvinte calde tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru darul și me
sajul primit, iar consiliul profe
soral a transmis un pergament 
în care sînt exprimate sentimen
tele de recunoștință ale întregu
lui colegiu.

Guvernatorul provinciei Chim
borazo a transmis tovarășei 
Elena Ceaușescu recunoștința 
guvernului ecuadorian pentru a- 
ceastă donație relevind că la
boratorul de fizică și chimie va 
constitui un sprijin prețios pen-

tru dezvoltarea educației și in
struirii in orașul Alausi, pentru 
formarea.de cadre naționale bine 
pregătite. De asemenea, elevele 
colegiului au ținut să-și exprime 
recunoștința pentru darul primit 
rugind să se transmită tovarășei 
Elena Ceaușescu un buchet alb 
confecționat cu măiestrie din pe
nele unor păsări exotice.

Membrii consiliului provincial, 
întregul corp profesoral și cei
lalți participanți la manifestare 
au vizitat apoi laboratorul, 
examinînd cu atenție și apreci
ind aparatajul de fabricație 
românească cu care este înzes
trat.

• AGENȚIA A.C.T.C. A 
DAT PUBLICITĂȚII O DE
CLARAȚIE in care con
damnă cu fermitate pspvo- 
cările militare organizate 
de autoritățile de la Seul 
împotriva R.P.D. Coreene.

Declarația denunță pătrun
derea la 28 iunie, in mod ile
gal. in apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene, a unei nave 
militare sud-coreene și tri
miterea, in aceeași zi, a 
unui număr de avioane de 
vinătoare in spațiul aerian 
al R.P.D. Coreene, care au 
deschis focul asupra unui 
vas de patrulare nord-co- 
reean. Se impune ca aceste 
acte, reprezentînd o violare 
a punctelor cuprinse in De
clarația comună Nord-Sud, 
referitoare la abținerea de la 
provocările armate, și o 
gravă încălcare a acordului 
de armistițiu, să nu mai fie 
repetate, transmite A.C.T.C.

CONVORBIRI DINTRE 
DELEGAȚIILE P.C.R. 
Șl P. C. FRANCEZ

Delegația C.C. al Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale, a a- 
vut marți după-amiază o con
vorbire cu delegația Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
tovarășul Guy Besse, membru al 
Biroului Politic.

Miercuri dimineață, convorbi
rile au continuat la secția care 
se ocupă de activitatea P.C.F. 
în rîndurile intelectualilor. De- 

• legația franceză a fost condusă 
de tovarășul Roland Leroy, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F.

în cursul convorbirilor, dele
gațiile au procedat la o infor
mare reciprocă asupra activită
ții celor două partide și au 
abordat unele probleme de inte
res comun.

întîlnirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

La convorbiri a participat am
basadorul ' . _ .
Constantin

României la Paris, 
Flitan.

★
dimineață, delegația 

depi.'f'o coroană de
. Miercuri

P.C.R. a
flori la Zidul Comunarzilor din 
cimitirul Pere-Lachaise.

încheierea dialogului 
sovieto-american

• MIERCURI, S-AU ÎNCHE
IAT la Moscova convorbirile pe 
care președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, le-a avut cu Leo
nid Brcjnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. și cu alți con
ducători sovietici.

în urma convorbirilor au fost 
semnate comunicatul comun și 
documentele sovieto-americane 
privind limitarea sistemelor de 
apărare antirachetă și a expe
riențelor subterane cu arma
ment nuclear, precum și măsu
rile îndreptate spre înlăturarea 
pericolului folosirii mijloacelor 
de influențare a mediului în
conjurător in scopuri militare.

în aceeași zi, președintele 
Richard Nixon a părăsit Mosco
va, plecmd spre patrie.

i Kaluenja
reprezentant al tineretului S.W.A.P.O. - Namibia

Sentimente trainice de prietenie
între tineretul român și cel african

Cu Hamateni Kaluenja, di
rector al Direcției tineretului, 
membru al Comitetului Central 
al Organizației poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
din Namibia, făcusem cunoș
tință în urmă cu citeva luni la 
Dar Es Salaam. Mi-a făcut 
mare plăcere să-l reîntîlnesc la 
București, ca participant la se
minarul bilateral organizat de 
Uniunea Tineretului Comunist 
și Mișcarea Panafricană a Ti
neretului. Ca și în capitala 
Tanzaniei, discuția debutează 
cu aceeași problemă...

— Preocupările esențiale ale 
organizației noastre au rămas 
aceleași. Ele vizează trei as
pecte. Pe primul loc se află 
preocupările și activitatea poli
tică. în legătură cu aceasta, vă 
pot spune că de la începutul a- 
nului am depus o muncă deose
bită in vederea intensificării 
mobilizării muncitorilor, țărani
lor, studenților, in special a ti
neretului, la lupta împotriva 
politicii de apartheid, a rasismu
lui, pentru creșterea gradului de 
conștiință națională, pentru do- 
bindirea independenței Nami
biei. Doresc să subliniez parti
ciparea masivă a tineretului în 
cadrul unor acțiuni politice de 
amploare. Pentru a exemplifica, 
pot menționa marea grevă de Ia 
Windhoek, numeroasele mani
festații din orașe.

O altă preocupare, la fel de 
importantă, este de ordin mi
litar. Organizația noastră se află 
angajată în acțiuni militare în 
patru zone : in est, nord-est, cen
tru și nord. Unitățile noastre de 
guerilă sînt prezente pe un spa
țiu intins, in special in nordul 
țării. în opinia noastră, mijlocul 
cel mai eficient pentru a de
monstra autorităților rasiste de 
la Pretoria hotărîrea noastră 
fermă de a ne dobindi liberta
tea este lupta armată. Acesta 
este răspunsul nostru la șirul 
continuu de încălcări ale celor 
mai elementare drepturi ale o- 
mului, la actele 
la care sîntem 
cite ori încercăm 
deschis gîndurile 
Namibiei. Rasiștii 
actele de violență, din rîndurile 
noastre cad victime, sint ares
tați numeroși patrioți, luptători 
neinfricați pentru cauza libertă
ții. între aceștia se află Eliaser 
Taaponi, unul din conducătorii 
Ligii Tineretului S.W.A.P.O.

Avem de înfruntat încă nu
meroase dificultăți care-și au

originea in condițiile naturale 
vitrege, în imposibilitatea de a 
ajuta la timp populația lovită de 
acțiunile represive ale poliției 
și armatei sud-africane. Cunoaș
teți, probabil, că în cadrul unor 
operațiuni de „curățire" între
prinse de așa-zisele forțe de „or
dine" ale regimului rasist sînt 
distruse sate, arse recolte, otră
vite sursele de apă. Militanții 
noștri, in marea lor majoritate 
tineri, ajută populația cu ali
mente și medicamente. Contri
buim, prin toate forțele noastre, 
la sădirea în conștiința 
lației a unui sentiment 
zistență activă.

Recent am început o 
nie largă de vaccinări,

popu- 
de re-

— Dau o inaltă apreciere a- 
cestui seminar, în primul rind 
datorită tematicii sale, bine a- 
lese, corespunzind etapei ac
tuale a luptei continentului nos
tru. în mod just o parte 
importantă a discuțiilor, a 
intervențiilor, în special a re
feratelor prezentate, s-a orien
tat spre exprimarea solidari
tății militante, a sprijinului 
multilateral care trebuie acordat 
luptei mișcărilor de eliberare 
națională de pe continent, por- 
nindu-se de la premisa că tine
retul progresist de pretutindeni 
necesarmente se află alături in 

•lupta comună împotriva impe
rialismului, colonialismului

campa- 
am creat

Reproducere după „Curent Events In Namibia"

de represiune 
supuși ori de 
să ne spunem 
privind soarta 

intensifică

un gen de școli mobile, menite 
a da primele lovituri analfabe
tismului, organizăm 
politice etc.

în sfirșit, o altă 
majoră se referă la 
ternațional al Namibiei. Există 
un Comitet al O.N.U. — care a 
vizitat recent România — și 
care are drept obiectiv exerci
tarea de presiuni asupra R.S.A. 
pentru a o determina să respec
te rezoluțiile Organizației Na
țiunilor Unite privind țara noas
tră. Evident, noi sprijinim ase
menea organisme care, alături 
de alte forme și acțiuni, apropie 
momentul eliberării noastre.

conferințe

preocupare 
statutul in-

O Am urmărit cu inte
res participarea delegației 
tineretului S.W.A.P.O. din 
Namibia la seminarul bi
lateral V.T.C.-M.P.J. Cum 
apreciați această manifes
tare ? Ce impresii v-au 
lăsat dezbaterile din cadrul 
întîlnirii ?

neocolonialismului, împotriva 
politicii rasiste, a apartheidului. 
Am fost profund impresionați 
de spiritul de lucru, de atmos
fera prietenească, frățească, care 
au dominat lucrările. Foarte în
curajatoare pentru noi s-au do
vedit dezbaterile acestui semi
nar — expresie a sentimentelor 
trainice de prietenie care leagă 
tineretul român de tinăra gene
rație a Africii.

Păstrăm ca o amintire de preț 
primirea la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciindu-i sfatu
rile și îndemnurile valoroase. 
Mulțumind poporului României 
socialiste pentru sprijinul mul
tilateral care-1 acordă luptei 
noastre, exprimind gratitudinea 
noastră pentru organizarea e- 
xemplară a seminarului, vă asi
gurăm că vom transmite poporu
lui namibian sentimentele dv. 
de prietenie și solidaritate 
combatantă.

Convorbire consemnată de 
IOAN TIMOFTE

• A LUAT SFIRȘIT, prin 
victoria greviștilor, unul din 
cele mai îndelungate conflicte 
de muncă din ultimul timp din . 
Spania, declanșat la 27 mai la 
filiala din Pamplona a firmei 
constructoare de automobile 
..British Leyland". In fața atitu
dinii hotărite a celor 1 700 de 
salariați, conducerea uzinei a 
fost silită să satisfacă revendi
cările acestora privind îmbună
tățirea condițiilor de viață.

Cutremur în Pacific
• GUVERNUL FRANCEZ 

A HOTĂRÎT să acorde de
plină suveranitate națională 
Arhipelagului Comore — un 
grup de insule vulcanice, si
tuate între Mozambic și ex
tremitatea nordică a Mada
gascarului.

• CEL MAI MARE CUTRE
MUR DE PĂMÎNT 
în acest an a avut 
seara, in Insulele 
din Pacificul de sud 
țat Serviciul de informații pri
vind seismele de la Boulder 
(statul Colorado). Cutremurul, 
produs într-o regiune puțin 
populată, a avut o putere de 
7,3 grade pe scara Richter.

înregistrat 
Ioc, mărfi 

Kermadee
— a. anun-

In galeriile Ministerului Fe
deral al Construcțiilor și ur
banizării din capitala 
Germania s-a deschis o ex
poziție de arhitectură româ
nească. Expoziția prezintă o 
imagine sugestivă a evoluției 
arhitecturii pe teritoriul țării 
noastre pî'nă în perioada ac
tuală. Cea mai mare parte a 
exponatelor înfățișează ima
gini ale realizărilor arhitec
turii României contemporane 
în cele mai diverse domenii 
— de la construcțiile de lo
cuințe. la obiective social-cul- 
turale, industriale și agricole.

în cuvin tul rostit cu prile
jul vernisajului expoziției, 
ministrul federal al construc
țiilor. Karl Ravens, și amba
sadorul României în R.F.G., 
Constantin Oancea, au subli
niat necesitatea unei tot mai 
bune cunoașteri reciproce, 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor pe multiple 
planuri dintre cele două țări.

ASUPRA MĂRII

R.F.

în capitala venezueleană au fost continuate dezbaterile de 
politică generală in cadrul celei de-a 3-a Conferințe a Națiuni
lor Unite asupra dreptului mării. Participantii înscriși Ia cuvint 
au abordat, cu precădere, două din punctele cheie aflate in 
discuție, și anume problema fixării limitelor apelor teritoriale 
și chestiifnea extinderii pină în interiorul a 200 de mile marine 
a zonei economice controlate de statele riverane. Potrivit agen
țiilor internaționale se profilează realizarea unui consens asu
pra dreptului țărilor de a-și exercita deplina suveranitate eco
nomică și politică în perimetrul celor 12 mile. în celelalte 188 
de mile adiacente ele uimind să dispună de controlul asupra 
pescuitului și exploatării resurselor minerale, neadueîndu-se 
insă prejudicii navigației internaționale.

na din preferin
țele pentru relaxare 
în timpul șederii 
mele în New Or
leans era să merg 
jos, în vechea pia

ță franceză, îndeosebi duminica 
dimineața. îmi amintesc câ a- 
desea, în asemenea ocazii, ce
ream o ceașcă mare de cafea cu 
un biscuit, pentru micul dejun, 
din ibricul supravegheat de o 
creolă uriașă care avea, cred, 
circa 230 pfunzi. Eu n-am mai 
băut niciodată asemenea cafea...

Piață franceză, cartier fran
cez, denumiri franțuzești la tot 
pasul, cafea, suveniruri, te miri 
ce nu este francez in orașul a- 
cesta de care se leagă ;ultimele 
clipe de viață ale fluviului. Ai 
sosit la New Orleans, te afli în ■ 
altă lume, lași deoparte, obsesie 
de acum, dungile verticale rătă
cite pină in cîmpiile Sudului, 
uiți cu plăcere de etajele cu 
două sau chiar trei cifre și te 
afunzi in desișul străzilor din 
„French Quarter" eu sentimentul 
redescoperirii Lumii din totdec«- 
una. Un acut simț al conservă
rii servește ideea plutirii in spa
țiu. De cînd Jean Baptist Le 
Moyne a așezat prima cărămidă 
în vatra așezării închinate Du
celui de Orleans, regentul Fran
ței. au trecut mai bine de două 
veacuri și jumătate. între timp 
au păstorit aici spaniolii, chiar 
dacă nu știi asta vei fi pus la 
curent din prima clipă, grație 
plăcilor de faianță răspindite 
pretutindeni, din dorința de a 
se ști eum se numea cutare ori 
cutare stradă sub pajura iberică. 
Dar cartierul a rămas francez 
pină la amănunt. Case scunde, 
străzi înguste, revcndicînd titu
latura mult mai exactă de uliți, 
prăvălioare cu cele mai neobiș
nuite lucruri, balcoane în fier 
forjat proptite in stradă, adă
postind la partrr fie cîrciumioa- 
re cu iz de cafenea pariziană, 
fie atelierul unui artist, gata 
să-ți schițeze profilul înțepenit 
pe scaunul din față, în citeva 
minute. Curtea „La două su
rori", grădina de vară unică in 
tot districtul, gîfiie seară de 
seară sub presiunea clienților a- 
matori de blazonul meniurilor 
luate în custodie de pe malu
rile Senei, a vinurilor cu nume 
sonore din podgoriile Sudului 
francez, dar cu miresme proas
pete și etichete din California. 
Afișe cit .toate zilele te trag de 
mînecă, șoptindu-ți că prînzuri 
ca la ..Antoine" mai ba. Cele 
două reședințe de bancă ale sta
tului Louisiana, dacă nu au a 
spune mai mult în privința o- 
perațiilor de cont, revendică la
olaltă cu celelalte vechimea zi- 
dir.i, plasată undeva în prima 
parte a veacului trecut. Vreți 
să știți unde e locul de naștere 
al cocktail-ului? N-aveți decît să 
rămîneți mereu pe citata Rue 
Royale, la numărul 437. Nu veți 
rezista tentației de a vedea cu

ochii Piața Franceză, încărcată 
cu tot ce vrei și ce nu vrei, în
tr-o neordine desăvirșită, de la 
fructe și zarzavaturi, obiecte de 
podoabă fără valoare, flori și 
picturi de gang laolaltă, rufărie, 
jucărioare, un fel de Taica La- 
zăr mai perseverent. Veți mă
sura cu pasul, sînt sigur, fie
care stradelă în parte, nici nu 
e greu să faceți asta, urmărind 
cu amuzament în cele din urmă, 
strădania de a nu clinti nimic 
din ceea ce aparține trecutului. 
Orașul nou și-a ales amplasa
mentul ceva mai încolo, peste 
Canal Street, cîndva canal ade
vărat, lăsînd cartierul vechi 
să-și potrivească în continuare 
ceasul după bătăile clopotelor 
de la Notre Dame, lăsind așa

S»
/A

tanul de vapor adică, după cer
tificatul prins pe peretele cabi
nei văd că se cheamă Paul Lem
ke, un bătrînel cu mina pe 
cîrmă, visîndu-se în nu știu ce 
valuri furioase, ne ciștigă de la 
primele fraze. Explică totul, știe 
tot, știe să spună ce știe și cind 
ajungem în Bayou-Barataria 
vom afla că...

Vom afla că in acest refugiu 
din mijlocul apelor, în țara ni-

cile prinse în zona Golfului Me
xic. Prăvăliile au devenit din- 
tr-o dată goale și apropierea 
anului nou punea pe jar sufle
tul clienților cărora le dădea 
inima brînci după mesele de 
sărbători de altădată, ornamen
tate cu mincarea lor preferată. 
Spectrul dezastrului a fost spart 
de răspunsul Departamentului 
de Stat pentru Sănătate, ocazio
nat de ancheta întreprinsă la

Aici, unde Mississippi
privește spre stele

însemnări din S UA. de NEAGU UDROIU

cum a fost pină și 
Street, varianta locală 
Figalle-ului.

Bourbon 
a Place

trei sem- 
sirenă, 

se 
de

■ ■■

P
ornim. Cu 
nale de 
„Mark Twain' 
anunță gata 
drum pentru peri
plul acvatic de la 

această oră. Pornim, pe un vint 
ce nu se arată prea prietenos, 
spre Bayou-Barataria. Coborite 
din viscolul Marilor Lacuri, a- 
pele 
tăile 
este 
cea 
de pe glob va fi 
semneze propria-i dezintegrare. 
Aici, Mississippi privește spre 
stele. îl părăsisem mai sus de 
Omaha, împovărat de ghețuri, 
plutind domestic spre Sud. 
L-am regăsit salutind Marele 
Arc din Saint Louis cu forța 
adusă de Missouri, încă sub iar
nă.

Călătorim spre Bayou-Barata
ria. Orașul „cel mare" iși proiec
tează, văzut din port, adevărata 
statură — lungi șiruri de blocuri 
inalte. French Quarter s-a pier
dut dincolo de coama malului și 
numai bunăvoința ghidului il 
menține prezent. Ghidul, căpi-

fluviului iși potrivesc bă- 
inimii pentru final; golful 
aproape și foarte curind 
mai lungă apă curgătoare 

obligată, să

mânui, traducerea numelui 
ind exact „decepție", s-au 
bilit prin 1775 refugiații din 
nada, puși pe 
glezi. în jurul 
semnalate în 
mii de pirați, 
Jean și Pierre 
cezi fugiți la 
de baștină.
lupta pentru New Orleans (1821) 
are să fie păstrată in memoria 
locurilor, zice-se, avînd influență 
in obținerea victoriei de către 
americani împotriva armatei 
britanice.

Astăzi în Bayou-Barataria vei 
vedea o mulțime de case de pes
cari, oameni amatori să-și um
ple plămînii cu aerul umed al 
deltei și buzunarele cu banii a- 
dunati din vînzarea racilor și 
scoicilor. Mai ales a scoicilor. 
Dacă Sudul se omoară după 
scoici, la New Orleans există o 
patimă a lor. „Puteți să ne luați 
petrolul, dar lăsați-ne scoicile", 
citeam undeva, titlul acesta ex- 
plicind în fapt mentalitatea lo
calnicilor. plăcerea de a se ști 
bogați cînd pe masă înfloresc 
farfurioarele cu „oysters". Iar
na aceasta s-a iscat în Louisiana 
o adevărată „furtună a scoici
lor". Cineva lansase zvonuri pri
vind hepatita provocată de scoi-

fi- 
sta- 
Ca- 
en-drumuri de 

anului 1 800 erau
Barataria citeva 

conduși de frații 
Lafitte, doi fran- 
rindu-le din țara 
Prezența lor în

cererea expresă a vînzătorilor și 
clienților : in afara unui plus 
de virilitate, scoicile din Golf 
nu au altă influență asupra 
consumatorilor I Afișele au im- 
pinzit orașul și în ajun de Sfîn- 
tul Vasile, locuitorii New Or
leans ului au putut să ia aminte 
că fără scoici rumenite revelio
nul nu-și merită numele și că 
ar putea trăi mai mult : „Eat 
Oysters, Love Longer". Mai in 
glumă, mai în serios am auzit 
vorbindu-se că la gurile fluviu
lui lipsa afrodisiacelor gustări 
este de departe mai serioasă dc- 
cit criza energetică însăși.

oți începe drumu
rile din oraș de la 
baza lui World Tra
de Center, blocul 
turn care iși scaldă 
umbra în valurile 

fluviului, de pe malul lacului 
Pontchartrain, traversat de cel 
mai lung pod din lume, cu o 
vizită la Cabildo. palatul mu
zeu construit în 1795, mîndru de 
faptul că aici s-au consumat e- 
venimente dintre cele mai im
portante din istoria Louisiahei : 
10 mai 1799 — prima reuniune 
a guvernului colonial spaniol. 
30 noiembrie 1803 — ceremonia 
transferării statului către fran
cezi, trei săptămini mai tirziu

retrocedarea Iui — dar autorită
ților americane. „Cabildo" a a- 
vut ca oaspeți pe Theodore 
Roosevelt, Dwight Eisenhower 
și Charles de Gaulle. La etaj a 
fost organizată o mică expozi
ție privind luptele lui Napoleon 
și i se păstrează aici masca mor
tuară. Poți începe de oriunde, 
în cele din urmă vei ajunge 
să vezi Jackson Square, și vei 
întirzia aici probabil mai mult 
ca oriunde. Vechea Piață a ar
melor. Cartierul de azi al pic
torilor. Un mic parc, atit cit 
îngăduie deschizătura dintre 
străzile St. Peter and St. Ann, 
mărginit jur împrejur de grilaj 
metalic. Pe grilajul acesta stau, 
în așteptarea clienților, tablou
rile. Ca intr-un teritoriu al mi
cilor feude, fiecare pictor feu 
porția sa de gard, adeseori ne
încăpătoare pentru lunga listă 
de desene ce se adună de la 
săptămină la săptămînă. Chiar 
la colț, un tinăr blond (băiat, 
fată ?) așează pe bucăți de lemn 
figuri de animale. Vecinul său, 
bătrînel cu basca adusă specta
culos pe ochi, pictează case. în 
spadele scaunului, o inscripție 
„Vă rog nu distrageți artistul !" 
„Aceste picturi sînt scumpe !“, 
adaugă el pentru a preveni în
trebările arratorilor de întrebări. 
O doamnă in albastru preferă să 
copieze portrete după fotografii. 
Tipul cu ochelari cu picioarele 
pe scaun, tz'i caricaturi. Chiar 
in dreptul itatuii lui Andrew 
Jackson, eroul bătăliei pentru 
New Orleans, descopăr colecția 
originală de desene pe mici plă
cuțe de piatră. Vapoare, corăbii 
cu pinze, recuzită marină. Sînt 
ale celui de colo, îl recunosc 
după importanța cu care și-a 
așezat în jur tăieturi de prin 
ziare și reviste, reprezentîndu-I 
lucrind. Un plasture îi acoperă 
ochiul drept.

...Una din preferințele pentru 
relaxare in timpul șederii mele 
in New Orleans era să merg jos, 
in vechea piață franceză. Merg 
acum, duminică dimineața, pen
tru uitima dată. Și, ca de obicei 
in asemenea ocazie, aștept ceaș
ca mare de cafea. Creola aceea 
uriașă nu mai există, o alta mai 
tinără și mai suplă ii ține locul, 
iar in locul biscuiților df atunci 
pasagerii de un sfert de oră de 
la „Cafe du monde" solicită 
beignets, un soi de poale în 
briu.

Tributar tradiției, voi încerca 
să cred că n-am mai băut nici
odată asemenea cafea.

A’eu; Orleans, Louisiana
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