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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Un moment de importanță deosebită in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele 

roman și voltez, o contribuție majoră la cauza păcii 
și colaborării in întreaga lume

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE
a Republicii Socialiste România și Republicii Volta Superioara

încheierea convorbirilor
oficiale dintre

președintele
Nicolae Ceaușescu

și președintele
Sangonte Lamizana

Dineu oferit în onoare*
președintelui

Consiliului de Stat

Vizita inalților oaspeți
voltezi la Uzina
de autocamioane

din Brașov și la Muzeul
de istorie al Republicii

Socialiste România

Președintele Consiliului de Stat,
1

NICOLAE CEAUSESCU» t

a primit delegația parlamentară indoneziana
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, joi , dimi
neață, delegația deputaților in
donezieni, condusă de Domo 
Pranoto, vicepreședinte al 
Parlamentului, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Voitec, președin
tele Marii • • - ......................
Ion Pățan, 
Consiliului . .
nistrul comerțului exterior, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., George Macovescu, mi-

Adunări Naționale, 
vicepreședinte al

de Miniștri, mi-

nistrul afacerilor externe, Vasi- 
le Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Tudor 
Ionescu, membru al Comisiei de 
politică externă a M.A.N.

A fost prezent, de asemenea, 
Mursalin Daeng Mamangung, 
ambasadorul Indoneziei la Bucu
rești.

în cursul convorbirii, oaspete
le a ținut să releve interesul și 
prețuirea cu care sînt urmărite 
în țara sa acțiunile constructive 
ale României pe plan extern 
contribuția activă a șefului sta
lului român la crearea unul cli
mat de pace și securitate. de 
cooperare și înțelegere în Euro
pa. în întreaga lume.

în timpul discuțiilor, au fost

Marea Adunare Națională
iși reia lucrările in plen

Biroul Marii Adunări Naționale a 
în ședințe plenare ale sesiunii Marii Adunări Naționale 
să fie reluate miercuri, 20 iunie, ora 10 dimineața.

stabilit ca lucrările

|pIN CRONICA MARII ÎNTRECERI

h» Ghe-or
Declarației solemne 
~ ‘pbîic ! Socialiste 
și Republicii V oița

Palatul Consihuhif
în djnă-amiaza r.îel de 

14 iunie, a avut Iac ceremonia 
semnării 
comune a Rej 
România 
Superioară.

Declarația solenmâ comună a 
fost semnată de președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Volta Superioară, 
neral Sangoule Lamizana. Do
cumentul poartă, de asemenea, 
semnăturile miniștrilor afaceri-

ge-

io- exte 
C carte Marovesc 
Ccncmbo

La tereoarae au fost de față 
tovarăși: Rn Gheorzbe Maurer 
Manea Măne^x Paui 
et-Mirii, Gheorshe 
Gheorghe Râdulesea, 
Trofin. Ilie Verdeț. 
Berghianu. Gheorghe 
Florian Dănălacbe. Ejt 
gânescu. Janos Fazekas. Petre 
Ludu. Leon.te Râutu, Gheorghe 
Stoica Ștefan Voitec, Miron.
Constantinescu. Mihai Gere. Ion 
Ionițâ, Ion Pățan, Ștefan An-

Nieules-
Pa=ă. 
Virgil 

Maxim 
Cioară, 

11 Dră-

Stătescu, 
ilui de Stat, 

ai iruvernului și alte 
oficiale, precum si 

a Lârăreanu. amba«a- 
țâni noastre In Republica 

Voita Superioară.
Au fost prezenți Tiese**- 

Marc Gararuw. imnistr-.. ftea>* 

taraboum. ministru!
și sportului, Pierre Hboudu, 
ambasadorul Voltî
Suoerioarâ Ia n • Arrvti. Gre
f -• ana. derutat !n Admarea 
NaV^oaU. Sebene, d>«

rectorul atace'
Minserul 
precum 
oficiale :
președi
Superioară 
România.

După semnarea Declarației 
solemne comune în aplauzele 
celor- prezenți. președintele 
Nicdae Ceausescu si președin
tele Sangoule Lamizana * ' 
strfr.g mlinile îndelung, 
căldură, se îmbrățișează,

în încheierea ceremoniei. 
doi șefi de stat au rostit alocu
țiuni.

lor politice
Afacerilor Externe, 

și celelalte persoane 
care l-au însoțit dc 

iele Republicii Volta 
’ In vizita sa in

ISi 
cu

cei

Cu angajamentul anual indeplinit
• Muncitorii, inginerii și tehnicienii din unitățile Centralei 

Industriale de mecanizare și utilaj minier din Ploiești raportează 
că, pînă la mijlocul lunii iunie, au realizat o producție supli
mentară în valoare de peste 20 milioane lei. sumă care întrece 
angajamentul pe întregul an. La baza acestor realizări se află 
creșterea productivității muncii cu 1.2 la sută fața de plan, fo
losirea cu maximă ' * ~
ducție.

eficiență a capacităților și spațiilor de pro-

Botoșani:
Nici un centi

metru de țesătură 
irosit", iată una din 
numeroasele inițiati
ve care animă în
trecerea ce se desfă
șoară în cadrul uni
tăților industriale 
din orașul Botoșani. 
Rezultatele de pînă 
acum s-au concreti
zat In obținerea u-

ȚESĂTURI PESTE PLAN
nor importante eco
nomii de materii 
prime și materiale. 
La Uzinele 
„Moldova", 
oară. inițiativa co
munistei Maria Che- 
laru de a realiza 
zilnic 3 metri pătrațl 
de țesături peste plan 
a fost preluată ‘ 
500 țesătoare

textile 
bună-

de 
din

:ele trei schimburi. 
Protagonistele aces
tei întreceri, printre 
care se numără. în 
afară de Maria Che- 
laru și Valentina 
Archip și Ștefania
Pomlrleanu, au rea
lizat fiecare 
I 770 și I 880
țesături peste plan.

între 
metri

Recordurile
Succese deosebite

minerilor din Maramureș

Cmiiilul președintelui
In pagina a lll-o

I Astăzi, în jurul orei
8,15 posturile noas-

Itre de radio și televi
ziune vor transmite

Ceaușescu->

Cwvintul președintelui
Sangoule

iziune
| direct de la Aeropor- i 
I tul Internațional O- I 

topeni, ceremonia 
plecării președintelui 
Republicii Volta Su
perioară, general 
Sangoule Lamizana. 
care la invitația pre
ședintelui Consiiiului 
de Stat al Republicii 
Socialiste
Nicolae Ceausescu, a 
făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

I
I
I
I
I
I
I

România

Ample
manifestări

dedicate
împlinirii

a 125 de ani
de la

Revoluția
din 1848

Domnule președinte, 
Domnilor,
Tovarăși.

I
I
i
I
I
I

sînt de 
semnalat din activitatea susți
nută pe care o desfășoară co
lectivele unor exploatări minie- 

_.re din .Maramureș- Astfel, mi
nerii de la Săsar extrag actual
mente minereu în contul lunii 
decembrie, iar cei de la exploa
tarea Ilba, în contul lunii no
iembrie. Minerii de la Ilba

s-au angajat să îndeplinească

toate sarcinile de plan pe pri
mii trei ani ai cincinalului pînă 
la data aniversării unui dece
niu de la deschiderea exploa
tării.

Rezultate bune au dobîndit și 
minerii de la Baia Borșa, Băinț, 
Baia Sprie. Herja, Cavnic, Nis
tru și Suior, fiecare exploatare 
înregistrînd un avans de <0 de 
zile față de sarcinile prevăzute 
în actualul cincinal.

Doresc să exprim satisfacția 
Consiliului de Stal, a guvernu
lui. a mea personal, precum și 
a întregului popor român pen
tru semnarea de către dumnea
voastră și de către mine, ca 
reprezentanți ai popoarelor 
noastre, a Declarației solemne.

Apreciez semnarea acestui im
portant document ca un mo
ment de o importanți deosebită 
pentru relațiile dintre țările si 
popoarele noastre. In 
declarație sînt înscrise 
piile de bază care vor 

popoarele 
lor, 
de

această 
prinei - 
călăuzi 
noastre 
angaja- 

a acțio- 
in spiritul deplinei egali-

țările și . 
in colaborarea 
meniul solemn
na ... _____ ___ - .. .
tăți in drepturi, al respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

Luindu-ne angajamentul de a 
acționa in relațiile dintre noi in 
spiritul acestor principii, afir
măm totodată dorința popoare
lor noastre de a milita ca și in 
relațiile cu alte «tate, precum și 
in relațiile dintre toate popoa
rele lumii aceste principii să 
se afirme și sâ devină baza unei 
colaborări trainice.

Sintem convinși că discuțiile 
Pe care 
solemnă 
in seara 
mente 
acordul 
extinderea colaborării economi
ce, tchnlcn-științiflce și cultu
rale intre popoarele noastre vor 
influența in mod pozitiv rela
țiile viitoare dintre popoarele 
noastre. Puteți fi sigur că gu
vernul român, România, vor 
face totul pentru a înfăptui în 
cele mai bune condițiuni tot 
ceea ce am convenit.

le-am avut. Declarația 
pe care am semnat-o 
aceasta, celelalte docu- 
care vor fi semnate, 
realizat cu privire la

(Continuare in pag. a IlI-a)

FOTO-ANCHETĂ
ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

Domnule președinte, 
Excelențe,
Domnilor,

Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a vă mulțumi încă o 
dată pentru primirea atit de 
frățeasesă, atit de caldă pe care 
ne-ați rezervat-o de la sosirea 
noastră în România. Am parcurs 
o parte din țara dumneavoas- 
Iră : am văzut unele din reali
zările dumneavoastră industria
le. am fost ineîntați de calitatea 
muncii din aceste uzine, din a
ceste cooperative ; am fost în- 
cintați. de asemenea, de starea 
dc disciplină, de coeziune și as 
dori ca aici, în numele delega
ției, să vă adresez, felicitările 
mele.

Am semnat o serie dc docu
mente. Cred că ele vor deveni 
de acum înainte baza noastră 
de plecare pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării între 
România și Volta Superioară.

Sint convins că relațiile noas
tre. că această cooperare vor fi 
fructuoase in beneficiul celor 
două popoare. Așa cum am spus 
și in cadrul convorbirilor, Vol
ta Superioară este un stat tinăr, 
un stat care și-a cucerit inde
pendența politică și care acum, 
bineînțeles, va face tot ce poate 
pentru a-și dobîndi și indepen
dența economică. Am venit aici 
pentru a beneficia de o expe
riență : de cind sînteți in frun
tea acestei țări. economia 
românească depășește cu mult 
orice previziune.

Aș dori ca în numele dele
gației mele, încă o dată, să vă 
mulțumesc si să vă spun că 
populația volteză va fi deosebit 
de fericită să vă primească pe 
teritoriul său. ceea ce ne va 
permite să consolidăm mai mult 
relațiile pe care le dorim 
rodnice.

Vă mulțumesc mult, domnule 
președinte ! (Aplauze).

de 
dc

In județul Brașov, in ale cărui întreprinderi lucrează zeci 
mii de tineri, trebuiau să se construiască in acest an 31 
cămine pentru muncitorii nefamiliști, cu un total de 9 416 locuri. 
O acțiune firească, izvorînd din grija partidului și statului nos
tru pentru oamenii muncii, pentru tineri. Vizita pe care am 
efectuat-o în aceste zile pe șantierele viitoarelor cămine ne-a 
determinat însă să alăturăm un mare semn de întrebare respon
sabilității cu care privesc forurile locale, întreprinderile de 
construcții, chiar unele ministere, această problemă, care nu 
este cu nimic mai prejos decît preocupările legate direct de 
bunul mers al producției. In fond, cine altul, dacă nu muncito
rul, asigură îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan ?

Din cele 31 de cămine mun
citorești care, conform .planului 
de stat, urmau să fie date în 
folosință .în 1973, aproape ju
mătate sînt în întirziere față 
de grafic. Faptul ni se pare cu 
atit maj grav, cu cit, așa cum 
am constatat, 13 dintre ele. cu 
un total de 3 937 locuri, se 
construiesc din fonduri centra-

lizate. „întîrzierile nu ne mai 
miră — ne-a declarat unul din
tre tinerii cu care am discutat 
— întrucît și anul trecut situa
ția a fost la fel".

Iată ce am notat, în legătură 
cu aceasta. în urma discuției 
cu tovarășul Gheorghe Mano- 
lescu, șeful sectorului tineret

abordate probleme ale dezvoltă
rii relațiilor bilaterale, îndeosebi • 
a celor economice, comerciale și 
tchnlcn-ștIInțIfIce, apreciindu-se 
că sînt largi posibilități în a
cest sens. A fost exprimată do
rința și hotărîrea comună de a 
imprima o evoluție ascendentă 
raporturilor româno-indonezie- 
n.e, în interesul celor două țări 
și popoare.

în cadrul schimbului de ve
deri asupra unor aspecte ale 
vieții internaționale, s-a subli
niat necesitatea participării tu
turor statelor, indiferent de mă
rimea și sistemul lor social-eco
nomic, la soluționarea probleme
lor majore ale contemporaneită
ții, la consolidarea cursului spre 
destindere și cooperare. în acest 
context, a fost evocat rolul 
parlamentelor la instaurarea în 
lume a unei noi 
ficarea păcii și 
tre națiuni.

întrevederea 
țntr-o ambianță 
dialitate.

politici, la edi- 
colaborării în-

s-a desfășurat 
de caldă cor-

Urgențe ale
campaniei

agricole
Lucrările

de întrefinere
a cullurilor

în această perioadă volumul 
lucrărilor de întreținere a cul
turilor prăsitoare a crescut, 
ceea ce .impune o mobilizare
mai susținută a forțelor meca
nice și manuale. După ultimele 
date centralizate la Direcția a
gricolă a județului Prahova, re
iese că prima prașilă la porumb 
a fost executată mecanic pe 77 
la sută din suprafață în C.A.P.- 
uri și pe 97 la sută in I.A.S.-uri. 
La prașila a doua, la această 
cultură a fost executată pe 27 
la sută din suprafață * - -
și pe' 69 Ia sută în 
Prima prașilă a fost 
pe întreaga suprafață

în C.A.P.
I.A.S.-uri. 
terminată 
la cultura

OVIDIU MARIAN

(Continuare în vas. o HI-a)

Eveniment școlar DE AZI
VACANȚA MARE

Astăzi, după ultima oră de 
curt, anul școlar 1972—1973 in
tri cum s-ar spune in istorie. Ce 
elemente il vor particulariza 
oare printre ceilalți ani școlari ?

In primul rind, desigur, faptul 
că lumea de azi a școlii româ
nești, numără o populație de 
peste patru milioane de copii si 
tineri ; fiecare al cincilea cetă
țean al țării este elec. Anul șco
lar care s-a încheiat a adăugat 
componente esențiale la pregă
tirea pentru viață a tinerei gene

in spiritul cerințelor actua
le ale dezvoltării noastre. Amin
tind de sutele de absolvenți ai 
liceului de cultură generală rare 
au obținut, înainte de bacalau
reat, atestatul de calificare intr-o 
profesie, amintim doar o latură a 
înfăptuirii acestui deziderat. I se 
adaugă perfecționarea programe
lor și a manualelor, dotarea labo
ratoarelor, apariția cabinetelor 
pentru studiul multor discipline, 
amenajarea atelierelor, patro
narea fiecărei unități școlare de 
către întreprinderi productive. Și 
am citat doar cîțiva din pașii 
străbătuți pentru ancorarea învă
țământului in realitățile și cerin
țele societății noastre socialiste.

Patru milioane de elevi intra

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a ll-a)

Cămine pe hîrtie
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C. :

— Din totalul de cămine care 
trebuiau date in folosință în 
1972 au rămas restante pentru 
anul în curs 12 cămine, cu 3 679 
de locuri. Așadar, au fost re- 
planificate pentru 1973. Pină în 
prezent, dintre aceste 12 cămi
ne au fost date in folosință a
bia 5. Pentru restul încă se mai 
duc tratative. încă se mai bate 
apa în piua lăsatului de azi pe 
poimiine. în ceea ce ne priveș
te pe noi. Comitetul județean 
U.T.C. a făcut tot ce i-a stat în 
putință pentru ‘ ’
constructorului, 
a beneficiarilor. 
totdeauna prea 
ar trebui să fie.

De fapt, concret, cu ce

impulsie narea 
uneori chiar și 
care nu par în- 
interesați. deși

se

, „laudă" hi acest sens întreprin
derile de construcții din Bra
șov ? Trustul de construcții in
dustriale — cu 5 cămine res
tante (1 409 locuri). întreprin
derea de construcții instalații- 
montaj — cu 3 cămine restan
te (996 locuri). Trustul de 
construcții — tot cu 3 cămine 
(974 locuri), iar întreprinderea 
de construcții căi ferate — cu 
un cămin restant, de 300 locuri. 
Motivele pe care le invocă, cu 
diverse prilejuri, toți acești 
constructori, sint, pe de o par
te. lipsa de mină de lucru, iar 
pe de altă parte, lipsa de ma
teriale de construcții. Prima 
justificare cade însă de la bun 
început, dat fiind faptul că. 
printre alte atribuții, conduce
rea unej întreprinderi o mai

are și pe aceea de a face totul 
pentru recrutarea și păstrarea 
forței de muncă ; altfel, con
tractele încheiate cu beneficia
rii nu se pot onora. Investiga
țiile noastre au dus la conclu
zia că și în județul Brașov e
xistă suficientă forță de mun
că. Lipsește insă preocuparea 
constantă din partea întreprin
derilor amintite, privind recru
tarea. pregătirea și cointeresa
rea cadrelor.

Pe de altă parte, așa cum 
spuneam, a fost invocată nu o 
dată lipsa prefabricatelor. ..boa
lă" de care suferă și căminul 
C.M.C. Hoghiz. sau mai bine zis 
Trustul de construcții indus-

DRAGOMIR HOROMNEA

tContinua>e in nas o ll-a

«

Și simpla lectură a programului „trimestrului IV“ al anului școlar 
declanșează starea de spirit proprie vacanței.

Foto: ȘTEFAN WEISS

NORUL
ȘI CEASUL

de EDMOND NICOLAU

,,Trecut-au anii ca norii lungi pe șesuri* : e imaginea atit 
de frumoasă ce s-a întipărit în inima copilului Eminescu. E 
imaginea atit de familiară nouă, tuturor, care priveam norii 
de jos. Dar cine putuse să privească norii alt fel decît de 
jos ? Doar păsările cerului și temerarii alpiniști, atunci cind 
se aflau pe piscurile de dincolo de nori.

Astăzi, desigur, lucrurile, cel puțin în parte, s-au schimbat. 
Din avioanele de cursă lungă privim adesea marea de vată 
albă de sub noi. Norii, monotoni prin puținele variații pe care 
le prezintă priviți de sus, au forme complet '
pe care le cunoaștem de la sol. Au dispărut 
rile extraordinare ale cerului (cit de frumos 
la întîlnirea cu oceanul !).

Dar norul nu e in fond decît o masă 
avion, îl vedem așa cum esțe : ceva ce seamănă destul de 
bine cu aburul gros ce se ridica în spălătoriile de pe vremea 
bunicii. Cît e de banal ! Dar cit de dramatic e un apus de 
soare privit de dincolo de nori I Discul roșu al Soarelui aruncă 
în avion o lumină neobișnuită, iar vîrfurile munților, depășind 
norii, sporesc dramatismul.

Lucid, ne putem gîndi la forțele care alcătuiesc norii. In 
fond norul este imaqinea cea mai familiară și mai palpabilă 
a unui fenomen statistic. Nu putem spune nimic precis despre 
fiecare moleculă a norului, dar putem face prevederi globale 
despre comportarea sa. De exemnlu, urmărind cu un radar 
norul, putem ști dacă există posibilitatea ca norul să se trans
forme în ploaie.

Intimitatea omului de știință cu norii s-a accentuat în ulti-
(Contimmre in pag. o lII-al

diferite de cele
complet și culo-
și variat e cerul

de vapori. Din

i;
!•

•:
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De azi—vacanța mare
Secvențe

(V< 4m pa< O

sucevene
• în planul comandamentu

lui județean Suceava pentru or
ganizarea vacanței șcDlare sint 
prevăzute măsuri atît pentru 
viitorii oaspeți cit și pentru ele
vii școlilor generale, ai liceelor 
teoretice și de specialitate 
din localitățile județului. Au 
fost deja desemnați participan
ts la tabăra de instruire de la 
„Izvorul Mureșului" pentru se
cretarii comitetelor U.T.C. din 
liceele de specialitate ; „Dîmbul 
Morii" pentru vicepreședinții 
consiliilor municipale și orășe
nești ale elevilor ; Săliște — 
Sibiu — tabără pentru repre
zentanții cinecluburilor școlare 
și ai cercurilor foto ; Costinești 
pentru redactorii șefi ai reviste
lor șeolare ; tabăra de la Galați 
unde va avea loc o sesiune de 
crnunieări științifice ce-i va 
reuni pe conducătorii cercurilor 
de matematică, fizică, chimie și 
istorie

• Pregătirile pentru viitoarele 
tabere și baze turistice, precum 
și a cluburilor de vacanță sînt 
însă insuficiente dacă le rapor
tăm la numărul mare de elevi 
ce vor fi găzduiți. Tn patru vii
toare cluburi (ce] de la Liceul 
„Ștefan cel Mare", de la Casa 
pionierilor, Liceul „Petru Rareș“ 
și Liceul de cultură generală 
din Vatra Dornei) lucrările de 
amenajare și dotare, de întoc
mirea ?i popularizarea progra
melor »înt în stadiu incipient.

• Poate că rămînerile in 
urmă semnalate la Liceul „Ștefan 
cel Mare“ și la Casa pionie
rilor se datorează în mare mă
sură și faptului că pînă în pre
zent consiliul municipal al ele
vilor nu s-a întrunit într-o ple
nară dedicată vacanței, for cu 
suficiente posibilități de stimu
lare a comitetelor U.T.C. din 
școli

• Pe data de 15 iunie la Buc- 
șoaia va veni prima din cele 6 
serii de cite 1 000 de elevi din 
întreaga țară. în vederea acestui

avenimant au foet raamanajat# 
salariile, bazele sportive, can
tina. în schimb nu s-au luat 
măsurile corespunzătoare 
tru îmbunătățirea * 
igenico-nanitare și , .
probabil că aceste măsuri vor 
putea fi luate pînă ’ 
d^chlderll taberei.

• Elevii județului vor efectua 
munca patriotică in cadrul ko- 
lilor la ameiMjaae* ate-i-—lo-, 
a bazelor sportive sau la termi
narea construcțiilor școlare ; 
vor fi antrenați In activitatea 
productivă a fermelor din județ- 
Cu conducerile acestor ferme au 
fost încheiate convenții prin 
care s-au stabilit necoaarul de 
elevi, perioadele în care iși vor 
desfășura activitatea si atribu
țiile concrete ce le revin.

• Privind activitatea sportivă, 
în tabere centrale elevii vor 
face o ÎnaUuir- pentru viitoarea 
lor calitate de conducători ai ac
tivităților sportive din școli- Au 
f^t aleși în special acei elevi 
care vor putea să exercite a
ceasta funcție ce] puțin doi anl.

• în ceea ce privește activi
tățile de turtam la nivel jude
țean s-au constituit cercurile 
turistice. în fiecare sâptămlnă 
vor fi organizate drumeții, dar 
se are în vedere îr. mod spe
cial excursiile organizate in ca
drul celor două activități turis
tice „Tineri, să ne cunoaștem 
patria socialistă" «l „Floarea da 
colț".

• La majoritatea acțiunilor a
mintite vor participa și studenții 
Institutului pedagogie de trei 
ani din localitate. .Astfel ji vom 
intllni ca instructori sportivi In 
taberele organizate de Consiliul 
pionierilor, ghizi in excursii
le organizate de B.T.T. eu 
tinerii suceveni și cu cei cere 
sosesc din alte județe, instruc- 
tori-organizatori de competiții.

pen- 
instalațiilor 
eate puțin

la data

ELENA RUBELI

CĂMINE PE

de in vacanță Au învățat
mai mult, mai bine.

Vacanța începe cu serbările 
școlare. Dumimcă, elevi, părinți 
și profesor vor face bilanțul si
lelor de școala care s-au înche
iat, în cad^l unor man^fasiirl 
tradiționale. Tot dummied sărbă
torim și ,jÂua Pi^i^^1^~. Este 
un prilei de sărbătorire a celor 
Mi buni, încununați cu ' "
premiilor.

Taberele de la munte ș^ 
mere, din cele mat p^ore^ sH1- 
țiuni. iși vor des^hiide c^ genero
zitate porțile pentru a p^mi zeci 
de mii de el^ 1^ odihnă. își 
cor reface for^l^, se vor bronza 
și fortifica, se vor întrece în 
comp^ii sportive, s^ vor dis
tra pot^^ virstei lor. Trenurile 
vacanței vor purta in cele patru 
zări aie țării alte zeci de mii de 

în excursii. îi așteaptă iti- 
namril noi pe care nu le-au stră
bătut in anii traauți, cu frumuse- 
țiU naturale și cele adăugate de 
»n^ina oamenilor în anii socialis
mului. Intre zilele de tabără și 
excursia pr^c^ata, cluburile,
stadioanele, bazinele de înot și 
terenurile sporttoe ^nt gata să 
găzduiască lntraeari și concursuri 
deschise tuturor elfilor.

Vacanța nu i-a luat prin sur
prindere pe elevi. Au așteptat-o 
— vor trebui s-o recunoască 
chiar și cei mai conștiincioși 1 — 
și-au gindit-o din vreme, ș^-au 
pregătit-o eu fantezie și pricepe
re. Le-au venit în ajutor și orga
nizatori e^ mai multă experien
ță : eo^iieiela judațane și muni
cipale U.T.C., inspectoratele șoo- 
lare și o a^lmati“ întreagă de 
alți colaboratori, constituiți In 
comandamente de vacanță. Acum 
urmează startul. Judecind după 
pia1imlnarii, există garanții că va 
fi un start bun, care va aduce re-

Laurii

de la

fi un start bun, care ca aduce 
zaUatele scontate.

Di» proiectele de vacanță 
elevilor mari, ale uteciștilor,

HlRTIE
ale
nu

Căminul întreprinderii de unelte ți scule trebuia dat în folo
sință în 1972. In sfirșit, in 1973 a fost terminat, dar, pentru ca 
tinerii să-i țină și mai bine minte odiseea, mobilarea lui s-a 
oprit cu îngrămădirea la intrare _ J '* :

zilnic, doar în
a unor dulapuri aflate, aproape 
atenția ploii.

(Vrmarș din pag- l)

triale Brașov, eare-1 are de 
multă vreme în antrepriză. Că
minul urma să fie dat in folo
sință in 1972, în prezent aflin- 
du-se abia la... fundație. Dar de 
oe lipsesc prefabricatele ? E 
drept, o parte din vină apar
ține și furnizorului, insă, pe 
lingă aceasta, trebuie amintit 
că însuși constructorul nu _ s-a 
preocupat din vreme de asigu
rarea materialelor.

La Trustul de construcții Bra
șov, care ar fi trebuit să pre
dea de peste 8 lunj un cămin 
pentru muncitorii de la I.R.E., 
există altă concepție anacroni
că :
alta
n-ar

„Voi mai așteptați, avem 
lucrări prioritare". Oare 
trebui respectate toate o-

bligațille contractuale eu ace
eași responsabilitate ? De ase
menea, sugerăm să fie luate ns- 
întlrziat toate măsurile pentru a 
se pune ordine si în hîrtii, în 
vederea rezolvării unor situații 
de genul celei !n care se află vii
torul cămin al întreprinderii de 
unalte și scule. Deși trebuia să 
fie aproape gata, construcția 
căminului încă n-a început, da
torită intlrzierii cu care au fost 
Înaintate spre aprobare docu
mentele de scoatere a ampla
samentului din circuitul agricol, 
în același timp, mai există, tot 
aici, un ..mie" obstacol : dife
rența dintre valoarea de plan 
și cea a devizului este de a
proape 3 milioane lei J Dlntr-un 
motiv asemănător, a întîrziat 
construcția căminului întreprin
derii de articole tehnice de

ciueiuc, care Intr-un act avea 
300 de locuri, iar în altul, cu 
32 de locuri mai mult.

— In sfirșit, banii i-am ob
ținut — na-a d<acl arat tavară - 
șul ing. Vasile Dinu, director 
al întreprinderii de articole teh
nica de cauciuc. Am raușlt cu 
mari greutăți să ne -liberăm șl 
amplasamentul pentru viitorul 
cămin, aflat in plan in-ă da a
nul trecut dar construcția tot 
n-a încăput E drept, necazuri 
avam șl cu constructorul. A 
fost nevoie de intervenții peste 
intervenții pantru ca Trustul 
de construcții Brașov să ac- 
aapte contractul. Acum ne în
trebăm cind va binevoi să por
nească construcția acestui că
min, care ar fi trebuit să fia 
gata. Repartizarea tinerilor în 
căminul existent doar pa Mr- 
tie noi am făcut-o de mult

Nu a mai puțin adevărat, 
chiar șl unele minlstara nu slnt 
străine de inti-ziar-a construc
ției căminelor. Astfel. Ministe
rul Industriei Cblmioe încă n-a 
alocat fondurile promisa pen
tru căminul Uzinei chimica Rlș- 
nov, iar Ministerul Industriei
Ușoara a procedat la fal cu că
minul Filaturii Ghlmbav. ’ ’
ambele co^trucțil- sint 
cut- (ferm !) In plan.

Făclnd un tur da orizont, de
parte de a fi îmbucurător, no
tăm că pentru multa cămln- 
ala căror termene d- dar- In 
folosință au tr-cut sau «- a
propie vertiginos, lucrările efec
tive încă n-au început. în a
ceastă situație sa află căminele 
Fabricii de stof- Brașov (cons
tructor LCXM.). Fabricii de șu
ruburi (rarutructor același 
I.C.T.M.), Combinatului chimic 
Victoria (al cărui proiect se 
află încă in elaborare !), de a- 
sem-nea căminul I.C.I.M. (cons
truct^... tot I.C.I.M. !) ș.a.m.d.

deși 
tr«-

lipsese orele de muncă patrioti
că, contribuție entuziastă a celor 
ce învață la realizarea unor în
semnate obiective economice, so
ciale, de înfrumusețare a locu
rilor natale, de ridicare a noi- 
loi așezăminte școlare. Înlocuind 
uniforma cu salopeta de briga
dier sute de mii de elevi vor 
munci doua, trei săptămîni de 
vacanță, in agricultură și în con
strucții, ișt vor ajuta părinții și 
cor contribui la pregătirea pro
priilor școli pentru anul viitor.

Bucuriile acestei vacanțe își au 
izvorul în grija părintească a 
partidului și statului nostru față 
de tinăra generație. Statul a alo
cat însemnate fonduri pentru ca 
eLevi să învețe bine, să se pre
gătească temeinic dar și pentru 

să se bucure din plin în con
diții minunate, de timpul de o
dihnă, recreare și distracție. E
levii pot să beneficieze din plin 
de tot ce li s-a pregătit pentru 
această vacanță de cară. Să le 
urăm patracara frumoasă /

Zgomotul puternicelor motoare 
acoperă e^io^^o^ul și 

împrejurimile. După deva mi
nute, una cile una, păsările me- 
ta^<i^ ^lează încet, apoi prind 
viteză și se desprind fulgerător 
de pămînt. Așa se petrec luc^- 
r^le aici, la Școala militară de 
ofițeri actd de aviație „Aurel 
Vla^u", în fiecare zi de zbor.

Cu toate ci nu se deosebește 
prin ni^^ de eelal^et ziua de 
a^ăzi va n^imlne în amintirea 
multora dintre cei ce s^ formea
ză aid ca piloți militari, ca una 
dintre cele mai im^in^f^tti: o 
parte a elevilor III vor
zbura pentru întâia o^'ră în
„simplă" comandă pe avioane 
de luptă. Primul se prezintă la 
control r * “ ‘
zborului eleoul plutonier Viorel 
Plugaru. E firesc să aibă emoții, 
dor pe f . '" ' '
hoiăriraa eu oare s-a
pentru a^eri greu examen.

Totul decurge nomal. La 
sfîrșitul zborului de control, exa
minatorul, locotenent-colonelul 
Vasile Țintă, se declară mulu- 
mit. Bucuria înflorește pe fața 
viitorului luptător aenan, dar In 
același timp și pe fața in^r^o- 
r^ui său de zbor...

Această scenă care are loc în 
fiecare an, c^^ hi t-cu „^t" 
îndeajuns, nu comportă o doză 
prea mare de spectaculos. Insă. 
în cazul nostru, ohișl■u^cl e^e 
d^^ăș^'t deoarece Plugaru.
pri^mul din promoția sa care 
zboară în simplă comandă are ce 
instructor pe un fin^' el^e^. pe lo
cotenentul Mitică Mirea, secreta
rul biroului pr^miza/iei U.T.C. 
a subunității. Tot printre „sim
pliștii- acavtai zile se numără și 
elevul plutonier Constantin Ga- 
crihț. introdus în ta^le zbow- 
lui pe avioanele da luptă de către

tn aprobării

față c se poate citi și 
înarmai

Din păcate, lista • lungă, dacă 
adăugăm și alte întirrieri față 
de grafic, față de angaaamer.•a- 
le..- ferme ale constructorului.

Pe parcursul anchetei noastre 
ni s-a spus, pretutindeni, că 
punctul de vedere al organiza
țiilor U.T.C — de altfel, bene
ficiare prin 
construcțiilor 
ascultat, dar. 
asta--- auzit : 
rareori se ține 
nerii înșiși au 
te rinduri să lucreze pe șantie
rele viitoarelor lor cămine. Dar. 
atîta vreme rft constructorul 
bate pasul pe loc. pot avea a
ceste acțiuni efectul scontat ? 
Tocmai de aceea, organele lo
cale trebuie să ia de urgență 
toate măsurile pentru așezarea 
lucrurilor pe făgașul 
să se înțeleagă, o dată 
totdeauna, că tinerii nu 
cui in cămine existente 
scr^Dta-

•x-eler.țâ ale 
în cauză — esta 
paradoxal. nu 

eu alte cuvinte, 
seama de eL Ti- 
solieitat tn mul-

normal, 
pentru 
pot lo- 
doar in

înainte de plecare într-o nouă misiune de zbor.
Foto: VAL. MIHAI

locotenentul Comeliu Sofronie, 
șeful promoției de ofițeri 1971 a 
școlii. Urmează și alți elevi. Emo
ții. Satisfacții. In pauzele dintre 
misiuni, încerc să le aflu gîndu- 
rile, impresiile după primele 
zboruri in „simplă".

Examenele aînt examene — 
îmi spune elevul plutonier Plu- 
garu. In cazul nostru, ele con
firmă încă o dată, că aparatura 
complexă de la bord te ajută nu-

VlM inspecția
t

>

<

nic»

■
cam
nu

un
loi,

vechi, 
mă în-

ere
dragul să
' ‘ insti-

Unii
sen-

că am putea 
câteva zile

de pros-
inteli-

ACCENTE

In instituția noas
tră s-a anunțat so
sirea unei inspecții. 
De undeva de sus. 
din minister, 
neînțeles, nu 
anunțat cu 
peta, în mod 
cial, și nici

rau
(ducă
șel erau chiar de 
anul - .
tot
iese

cumpărat clanță.
Lipsea un comu
tator 1^ W.C., s-a 
cumpărat eomcla-
tor. Pe urmă s-a 
ajuns l^ conclu
zia că toaH clă
direa ar avea ne
voie de rapaiații 
și renovări. Și a 
în^ îp^^ o muncă 
intensă de zugiă- 
vit, de pus la 
punct, de cură
țenie generală, în- 
cît îți era mai 
mare ’ _ * "
mcneeșli în 
tuția noastră. 
din noi, mai 
timentali din fire, 
era^ chiar de pă- 
rara " 
lucra 
afară, pe trotuar, 
ca să ’

trecut, clind, 
așa, mai fu- 

o inspecție 
pe la noi. S-au luai 
imediat măsuri, iar 
noile articole stră-

pețime t 
gență. Altcineva a 
obse^^at că ' '
consiliul de con
ducere n^ se mai 
întrunise de
mult, ceea 
semna că ■ 
crația internă 
lăsa ' '
lu^^ 
suri 
gură 
trei

Ei- 
s-a 
trom- 
ofi-

. . n-au
fost chemați în pia
ța primăriei, prin 
răpăit de tobe. Am 
aflat mult mai sim
plu și mai discret 
— o să vă spun 
imediat cum. Da 
nici n-aș vrea să 
aud din partea 
cuiva reproșul că 
inspecțiile nu se a
nunță dinainte, aș fi 
silit să-i răspund că 
n-are deloc drepta
te — și o să vă 
spun imediat de ce.

Mai întâi s-a în
tâmplat un lucru 
care ar fi dat de 
gîndit nu numai 
unui ochi obișnui1 
cu stilul de muncă 
din instituția noas
tră, ci și oricărui 
proaspăt venit din 
afară. De obicei, 
hîriiile au un cir
cuit al lor, pe care 
se mișcă din greu, 
ca un tren care își 
trage vagoanele nu 
pe calea ferată, ci 
alături de ea. Apoi. 
cînd ajung pe masa 
" ' * ' tre-

stea 
săptă-

(< <
<
<
I
<

In
demo

de dorit. S-au 
din nou mă- 

și într-o sin- 
zi s-au ținut 
ședințe ' 

cc^/^lili^, 
o temă 
aciuilă:
p£^a^ 
pentru 
rea i r .
fasionala,^. „Și ob
ștești" — a propus 
cineva. „Și obștești" 
— a adăugait re
feratul. Apoi, așa 
cum era normal, 
ședințele au fost 
datate 
zător în 
verbal, , . .
n-ar fi c^^^zut ni
meni că trecuse
ră nu știu cite 
luni fără să ana
lizăm aciiviiataa. 
Eu personal, m 

de preșe
dinte al ' _
tulul, mă rugasem 
di* rai multe ori 
de i

bani ca _ , 
n^jez un colț pro
pagandistic și în
totdeauna mi

n-avem

>5
<< 
<< 
<< 
v A’ y

de
^toate cu 

majoră și 
„PreGcu- 

salariaților 
îndeplini- 

sarcinilor pro-

tr-un fel, unul dintre eroii zilei.
— Succesul de astăzi — îmi 

relatează el — este răspunsul 
comuniștilor și uteciștilor din 
subunitate la înaltele aprecieri pe 
care Comandantul nostru suprem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a 
făcut la adresa tuturor militari
lor, deci și a aviatorilor, cu oca
zia întîlnirii cu activul de partid 
al armatei, Ne străduim să for
măm viitori zburători cu o temei
nică pregătire de specialitate și, 
în același timp, cu trainice de
prinderi de instructori și educa
tori, care vor trebui, la rtndul 
lor, să modeleze earactarala 
ostășești și civice ale tinerilor, 
venlți să-și satisfacă stagiul mili
tar. Deviza noastră — susținută 
prin acțiuni tinerești adecvate — 
este următoarea: fiecare elev 
utecist — un fruntaș în pregă
tirea de luptă și politică, un 
exemplu de muncă avîntată și 

con^^c^rtt^rre..
în mașina cu care ne deplasăm 

de la aerodrom, noii „rimpltști**, 
printre care și elevii sergenți 
Constantin Barbu, Costel Furtu
nă, Gheorghe Stoica, au mono
polizat discuția. Fiecare mane
vră de la sol și din aer, de la 
decolare și aterizare este fracția- 
nată și înfățișată colegilor într-un 
limbaj de specialitate cu o vervă

Undeva, la capătul pistei, 
avioanele proaspăt toaletate își 
reiau locul părăsit de dimineață, 
lntr-o altă zi, la bordul acestora, 
alți tineri șoimi vor pleca spre 
înălțimi, țintind noi trepte ale 
realizării, ale măiestriei în fru
moasa profesiune pe care și-au 
ales-o — aceea de străjuitori ai 
cerului țării.

TINERE
ARIPI

băgat

au 
ca

șem- 
rezol

i re 
, iar 

cu-

de 
în-

erau 
șan 1 
sau cu 

pusă,

Locotenent 
DUMITRU AMARIEI

CRESC

Un singur fapt demn de laudă : căminul întreprinderii nr. 2 
Brasov, cu termen de predare In trimestrul IV, va fi terminat 
in trimestrul III. Oare ce secrete o fi deținut beneficiarul pen

tru implsionarea constructorului ?

mai în măsura tn care o cunoști, 
știi să o expl^j^^^zi corec:t și stă- 
pinașii tn mdd corespunzător 
tehnica pilotajului. Pentru fap
tul că am ieșit primul la „sim
plă", trebuie să-i mulțumesc mai 
tntti instructorului meu.

— încă de l^ primul zbor în 
dublă comandă — îmi mărturi
sește elevul plutonier Gavriluț 
— m-am gîndit la clipa ctn^ voi 
decola și ateriza singur cu avio
nul d^ luptă. Ca să ajung aici, 
nu a fost prea ușor. Am avut 
nevoie și de sprijinul permanent 
al comuniștilor din subunitate, 
iar în c^^r^l organizației noas
tre U-T.C. sarcinile de zbor 
fost întotdeauna considaraia 
cele mai importante.

La sfirșitul zhorului, stau 
vorbă c^ Mirea,

directorului, 
hcla sa mai 
și acolo o _r 
mînă-două, ca să-șl 
tragă rcflalcl, pro
babil. într-o di
mineață ne-am po
menit însă că toate 
hîrtiila 
nate, 
vate, 
zoluția ..

nu . 
prindea daeît acea 
te eîtava 
t: „Să 
tolue de 
ță". Așa 
mai acest

aiuns pentru a ne 
atrage atenția că 
se pregătește ceoa.

Din clipa ace
ea lucrurile au
înci^^^^^^ să aibă un 
alt ritm, mai 
sel, mai zglobiu. 
Cineva a 
de seamă că ar- 
tieolala de la ga
zeta de pafeta e-

cuai^c^-
se re-

unen'
că nu

singur 
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D. MATALA

ANUNȚ
nrC<5>,I’p',-|‘;''a .Mobili?! Ț^pH-,-1-- Bucurel,ti, atr. LIpKani 
nr. 57, sector 4, recrutează :

• tineri intra 15—18 ani, abjoivenți ■ ă—10 cia»a din toata 
țara, pentru calificare» prin „ucenicie la locul de muncă" 
in meseriile ;

• tlmplar mobili ,1 articole tehnica cu durata de 3 ani.
• tapit-r cu durata da 2 ani.
Pe timpul ucenici-l primesc indemnizație lunar! al școla

rizare gratuită.
Cazarea in căminul cooperativei iar masa va fi asigurați 

la cantinele apropiat-.
Inscri-ril- se fac zilnic la s-diul cooperatlv-l.

Muncitori naealifieafi din București si comunele schordn- 
n^le (bărbați, femei) pentru etalflcara de scurtă durată (6—12 
luni) tn fabricarea mobilei.

Relafll suplimentare la telefon 13.36.81.
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Mexico 70“ 
începe

Scurt prolog la... „Mexico *70“. La Casablanca, sub președinția 
lui sir Stanley Rous se afectu-ază împărțirea pa grupe a celor 
71 da echipe înscrise la Campionatul Mondial,

România nimerește in grupa I, alături da _ Portugalia. _ Elveția 
șl Grecia. Toate pronosticurile experțllor indică Portugalia favo
rită. căci ea sa prezintă cu atu-ul locului 3 la C.M. Londra in 
1966. Celorlalte formații nu li sa mal acordă acum declt zlmbet- 
ca^]^ătimitoare..- O oarecare șansă ar mal păstra — tot după 
opinia experților in materie — echipa „țării cantoanelor- — 
Elveția — prezentă la șapte din ultimele opt Campionate Mon
diale — excepție făcind C.M. din Suedia, unda fusesa eliminată 
din cursă da către Scoția.

România șl Grecia sint considerate, deci „concurente fara 
sp-ranțe".

ZUrIch... Urmează, apoi, reuniunea de la Zurich und- _ se 
adună reprezentanții României, Portugaliei, Greciei șl Elveției,

pentru stabilirea programului da disputare a lntllnirilor. Tara 
noastră este reprezentată de Ion Șlclovan șl d- mlna.

...Toata bune pină sa ajung- la stabilirea ultimelor partide din 
toamna anului 1969- Secretarul Federației elvețiene cornută :

— România susține, in final, două jocuri pa teren propriu, cu 
Portugalia șl Gracia... Ori acest lucru constituie un avantaj. Nu 
esta echitabil !

Reprezentantul Federației portughez- da fotbal, insă, zimbind 
superior, schițează un g-it care vroi» să însemna „yt-așa. »i-a»a 
tot noi vom învinge" șl spună :

— Noi nu na opunem. Să rămină așa 1
...Pentru mina gestul portughezului capătă o semnificația pro

fundă In acel moment. Portughezii aveau afit de multă încre
dere ln echipa lor pe ter-n incit nici nu-i m»l interesa calculul 
hîrtlei.

★

25 Septembrie 1968. Susținem un joc da pregătire cu formația 
iugoslavă Vojvodina, la Novl Sad. Joc mulțumitor, victorie la 
limită : 2—1. Urmează, la 9 octombrie, un alt test la Iasi, cu 
Polonia : 1—0.

21 octombrie 1968... Pornim in „expediția Lisabona", cu o es
cală la Matz unde vom susține o partidă da verificare... Atmos
fera tn avion este foarte pesimistă. Băieții parcă pleacă spr- 
așafod. Poata că de vină sint șl articolele ditirambice dedicate 
iul Eusebio, Torres et. company, apărute In ultima vreme ln 
gaz-ta. Șl-apol sa face prea mare caz da lnfrlngerea da acum 
doi ani. d-spra superioritatea fotbalului portughez atc. Inhibiția 
pe toată linia... Vogi Încearcă zadarnic să spargă gh-ața dm ini
mile jucătorilor. Ajungem, in sfirșit, la hotelul din Matz. n- 
luăm camerele in primire și după masă, hotărim să stăm puțin 
da vorbă despre pregătire și alte lucruri— Grupul nostru se în
dreaptă spre un salon mai retras, dar travarslnd holul hotelului, 
încr-menesc. Picior pesta picior, cu un ziar in fața nasului, stă 
antrenorul portughezilor Otto Gloria, care a venit să n- spio
nez- la Matz i . ......

Ii transmit vestea lui Vogi șl al ridica dm um-ri :
— Așa se joacă fotbalul. Trebuie să știi totul d-spr- adver-

«1— Iar noi nu cunoaștem Încă nimic... ..
Evoluăm a doua zl cu Matz, satisfăcător, înving-m cu 1-0 șj 

pornim spre Lisabona. Cum discuțiile despra „super ,d^as1 
portughezilor continuă și pa drum, imediat după sosirea la ho
tel, convocam la o discuție tot lotul șl acum pun problema 
foarte anergic și deschis :

— Terminăm odată cu temerile sau nu ?
Le explic apoi jucătorilor că pornim la o bătălie dificila, pa 

atape, că aceasta -st- numai prima dintr- . ele sl trebuic să 
acționăm cu calm, încr-d-re șl rațiune. Băieții mă aprobă, Ciogli 
Vogi intervine șl -l sug-rînd cam cum vor trebui sa decurgă 
treburile fn teren și discuția se prelungește vreo două ora. 
Dar inhibiția unora n-a dispărut și nu va dispar- nici chiar In 
ziua m-ciulul. Cuvîntul de ordin- car- circulă, mai mult șoptit 
printre băi-țl este unul singur :

— Să scăpăm cit mai ieftin— Să nu ne d-a vr-o 5—6 !
...Reluam problema, daci, șl a doua șl a tr-ia zl, dar cind 

intrăm in Estadio Naclonal, tot ce-am plănuit noi se nărui- ca 
un car.ej clădit pa nisip— Coman încasează primul gol da la 
circa 40 de metri dlntr-o degajare a fundașului Jose Jacinto. 
(Cotman s-a uitat ca hipnotizat cum ven-a balonul și-abia în 
ultima clipă dumirindu-le că el vlz-ază plasa a schițat un g-st 
tardiv). Apoi a picat al doilea gol : un șut de la 17 metri al lui 
Joao Jacinto pa care l-ar fi apărat și nepoț-lul meu cu plciorul.

— Ce-i cu voi. băi-ți ? se impacientează Vogi în vestiar.
— Nu știm, Clogll baci, parcă av-m plumb în picioare astăzi, 

sa scuză Dan Coa plin da amărăciune.
— Gorn-a. treci la încălzire. Ii l-l locul lui Coman.
Nefericitul Coman s-a prăbușit pe o bancă și stă cu ochii 

plerduți În gol. Nimeni nu se mal uită la el în ac-ste mom-nte. 
Nlcl n-av-m timp da așa cava...

îl iau de-o parte pa Dobrin :
— Ce s-a Întimplat Glcâ ? Te simți prost !
— Nu-ml merg- jocul, nea Angalo.
— Fii mai hotărlt. Concentrează-te. Nu-ți acoperi „zona“. 11 

contempli tot timpul pa Eusablo.
— Ca să fac ? Dacă are valoare, ara...
— Dar noi n-am venit aici c^ să admirăm valoarea lui 

Eusebio t
— Bine, nea Angalo... O să văd eu...
începe repriza secundă. Băieții se mai trezesc din „dolce far- 

nie^e-. înjghebăm prlm-le acțiuni mai l-gat-, dar fără nici o 
speranță. Portarul portughez a da netrecut azi.

Și iată, gazd-la obțin o nouă lovitură lib-ră de la 16 metri de 
poarta noastră. Eus-blo iși potrivește balonul. Sătmăr-anu li 
strigă lui Dobrin.

— Glcă. vino la „zid"'.
(Așa stabilisem Înainte da joc. La lovituri lib-r-. Dobrin să 

intre În „zid").
Dar Dobrin nu-1 auda. Și Eusebio șutează prin „lpăriura“ zi

dului exact acolo unde trebuia sâ se afl- Dobrin. Balonul rico
șează și același fundaș. Jose Jacinto îl trimite in plasă !

Ne așt-ptam să na înfrîngă Eusebio șl cînd colo ne-au bătut 
cai doi Jacinto !

Adio, deci Mexico— adio vise fericite.
...în vestiar domnește o atmosferă de înmormlntar-.
Ii reproșez lui Dobrin :
— Ds ca n-ai stat la locul tău, în zid ?
— Mi-era frică să nu mă lov-ască mingea.
— Și da ca n-ai spus asta înainte da joc ?
— Să nu rida băl-ții că sint fricos.
(Din această clipă m-am hotărlt. Tn nici o împrejurare nu-1 

voi mal plasa pe Dobrin într-un ,,zid“).
Pornim spre autobuz. Aceeași liniște mormîntală. Seara ne 

aș-zăm la masă... Coman înc-arcă să spună ceva, dar Ghergh-ll 
l-o retează : ..Taci șl mănîncă". R-fl-ct-z. înciudat... Echipa 
noastră par-, acum, o pasăre care d-șl bat- mer-u din aripi

nu r-uș-șt- încă să ia înălțime. A doua zl ne propun-m o discu
ție foarte sinc-ră. Vorb-șt- primul „Clogll" :

— Acum a clar băieti. Nu ne vom mai gîndl la calificarea 
pentru _ Mexic. S-au spulberat toate speranțele noastre. Dar lpu- 
neți-mi șl mie, cum e posibil sa jucați in halul in care ați jucat, 
l-ri . Ce s-a Întimplat ? Ați uitat oar- p-st- noapte fotbalul ? 
Care a misterul ? Spuneți, vă rog ! Ascult :

Șl băieții răspund, unul după altul : COMAN : — Pe mine vă 
-og Să nu mai contați. Vă rog. toarte mult. Știu că am greșit, 
dar acesta-I adevărul : mă d-pășește importanța meciurilor in
ternaționala. Nu pot face față,, oriclt aș dori. Asia sint șl n-am 
ca faca. Am greșit grav, dar n-am vrut, vă jur... Ce mal ? Eu 
am murit, aici, la Lisabona i HALMAGEANU : — Ne-am temut 
pr-a mult de faima șl valoarea portughezilor... parcă ar fl tre
buit să înfruntăm 22 da adversari. Șl în fond nici n-au jucat 
grozav pină la urmă... DOBRIN : — N-am avut cu cine să con- 
lucraz... Toți băieții fug da mfna da parcă aș fl ciumat... Ce ,ă 
fac cu mingea singur ? DINU ; — Na-am învins singuri— Așa e 
cind te sperie faima adversarului... DUMITRU NICOLAE : — 
Nu m-au înțeles colegii de linie. Eu i-am dublat pa toți și pe 
mina nici unul. Pe urmă nici programul de aici n-a fost bln- 
întocmit— Ați dus -chipa la filmul „Anul 2 000". care a fost un 
film prost. Altă dată să mi se ceară șl mie părerea că mă pricep 
la film-. VOGL : — Bine, bine Dumitru Nicolae. așa vom faca. 
Bine că am aflat cauza adevărată a acestei infringeri rușinoase...

-Ravanim acasă bănuind ce na așteaptă. Ziarele dezlănțul- 
un ad-vărat baraj de artil-ri- asupra noastră. Unul dintre 
titluril- articolelor sună cam așa : ..Cu voiajorii nu sa poata 
face treabă !“. După ca ni sa impuiase capul despre „marile 
vedete ale fotbalului portughez" înainte da Lisabona, acum eram 
tocatl mărunt in paginile ziarelor cu rubrici da sport, aruncin- 
du-nî-le în cap cela mal năstrușnice epitete 1 Pentru gazetari 
problema davenls- clară. Eram „plerduți ln spațiu".

împreună cu Vogi, ne retragem in birlogul nostru de la Fede
rație ca să mai chibzuim. „Clogll" redevine calm : — „Chiar 
crazl că trebuie să na predăm la primul foc da armă ? Nu mal 
avem oare nici o șansă de calificare ?“ — „Eu, personal, nu mai 
cred asta...". — „Da ca ?“ — „Pentru că na lipsește formula da 
echipă si un sistem care să-l meargă „mănușă"—" — ..Și ca-l 
da făcut ?“ — „Trebuie să mal căutăm-" — „Cind ? La 6 no
iembrie susținem un amical cu englezii la București. Dacă na 
burdușesc șl al cu o traistă da goluri ?“ — „Asta nu sa va in- 
tîmpla, în nici un caz..." — ..De unde știi ?“ — „Pentru că pro
pun in primul rlnd să renunțăm la clțiva jucători-" — „Coman 
și Dumitru Nicolae. nu ?“ — „Exact". — ..Șl pe cina 'aducam 
in loc r — 11 rechemăm pe Barbu...- — „Șl pa- Dumitrache ?“ 

„Clogll- suride. pindlnd reacția m-a !
— Și pe Dumitrache, dacă țll neapărat 1
Face o pauză și apoi mă iscodește iarăși :
— Șl totuși, cr-zl că nu mai există șanse să luăm primul loc 

in grupă ?
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

încheierea Dineu oferit în onoarea
convorbirilor oficiale

URGENTE ALE 
CAMPANIEI 
AGRICOLE

Joi după-amiază s-au încheiat 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, și președin
tele Republicii Volta Superioa
ră, generalul Sangoule Lami
zana.

La convorbiri au participat 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Geor
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, Vasile 
Pungan, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Ouagadougou, pre

la semnarea Declarației
solemne comune

(Urmare din vag. I)
Dorim în mod sincer ca co

laborarea noastră să contribuie 
la dezvoltarea economică, so
cială a ambelor popoare. Sln
tem bucuroși să împărtășim din 
experiența pe care am obținut-o 
în dezvoltarea unei economii 
independente^ așa cum dorim 
să cunoaștem experiența dum
neavoastră.

Țările noastre sînt angajate 
pe un drum greu, care cere o 
muncă încordată, dar care des
chide o perspectivă minunată 
pentru ridicarea lor economică, 
pentru bunăstarea popoarelor 
noastre. Slntem convinși că co
laborarea noastFă va contribui 
la realizarea acestor obiective, 
așa cum sper că ea va contribui

■ ■ ■ ■■ ■ •inalții oaspeți

Programul vizitei oficiale pe 
care o face in țara noastră pre
ședintele Republicii Volta Su
perioară, general Sangoule La
mizana, a cuprins, joi diminea
ța, o întîlnire cu colectivul 
Uzinei de autocamioane din Bra
sov, una din cele mai puternice 
unități ale Industriei noastre 
constructoare de mașini. A fost 
un nou prilej pentru oaspeți de 
a cunoaște momente din munca 
pentru făurirea unei industrii 
socialiste moderne, a unei eco
nomii dinamice.

Președintele Sangoule Lamiza
na a fost însoțit In această vi
zită de Constantin Drăgan. pre
ședintele Consiliului popular al 
județului Brașov, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei, Alexandru Lăză.reanu, 
ambasadorul României la Oua
gadougou precum și de persoa
nele oficiale volteze.

Salutați, ca și în ziua prece
dentă, cu multă căldură de bra
șoveni, oaspeții străbat străve
chiul oraș, îndreptindu-se spre 
uzină. In întîmpinarea lor au 
venit Constantin Cîrțir.ă. prima
rul municipiului, alte oficialități 
locale, reprezentanți ai condu- 
cerii întreprinderii, numeroși 
muncitori.

jl25 de ani de la
revoluția din

hmmmmm ■■■■ *■■■■■

AMPLE MANIFESTĂRI OMAGIALE IN ȚARĂ
CLUJ

Joi după-amiază a avut loc în 
sala Teatrului național din Cluj 
o adunare festivă consacrată a- 
niversării anului revoluționar 
1848. In cuvîntul rostit cu aceas
tă ocazie, tovarășul Ștefan Mo- 
cuta. prim-secretar al Comite
tului județean de partid, a sub
liniat făptui că revoluția de la 
1848 a însemnat un moment im
portant în afirmarea ideii de 
unitate națională la români, în 
lupta pentru libertate și drep
tate socială, un prilej de afir
mare a idealurilor comune unor 
largi pături sociale.

Participanții la adunare au 
adresat C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care se exprimă ho- 
tărîrea de a continua tradițiile 
revoluționare ale poporului, de 
a face totul ca patria noastră 
socialistă să. urce noi trepte de 
civilizație și progres.

Adunarea a fost urmată de un 
program artistic susținut de ar
tiștii teatrelor și filarmonicii din 
localitate care a cuprins versuri 
gi cintece patriotice. 

cum și consilieri și experți.
Din partea volteză au fost 

prezenți dr. Joseph Conombo. 
ministrul afacerilor externe, 
Tiemoko Marc Garango, minis
trul finanțelor și comerțului, 
Felix Tiemtaraboum, ministrul 
tineretului și sportului, Pierre 
Iîbondo, ambasadorul Voltei Su
perioare la București, Gregoire 
Nana, deputat în Adunarea Na
țională, Franțois Sekone, direc
torul afacerilor politice în Mi
nisterul Afacerilor Externe, pre
cum și alte persoane oficiale.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă de stimă și respect 
reciproc, de deplină înțelegere 
și prietenie.

ia soluționarea multor proble
me care privesc țările în curs 
de dezvoltare, progresul lor 
economic independent, la cauza 
păcii șl colaborării in întreaga 
lume.

în acest spirit, exprimind inCă 
o dată bucuria de a vă avea ca 
oaspeți în România, aș dori să 
urez poporului Voltei Superioa
re succese tot mai mari pe ca
lea dezvoltării economice și so
ciale independente, bunăstare și 
fericire.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte, vi doresc eele mai mari 
succese în întreaga activitate 
pentru atingerea acestor obiec
tive și sper că relațiile noastre 
viitoare se vor dezvolta, vor 
servi cauzei popoarelor noastre. 
(Aplauze).

voltezi au vizitat Uzina de autocamioane Brașov
și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România

După ce iau eusmtinU 
principalele realizări, de preo
cupările actuale ale acestei în
treprinderi reprezentativă pen
tru industria noastră construc
toare de mașini, directorul gene
ral adjunct al uzinei, ing. Octav 
Căpitanu, Ii invită pe oaspeți să 
viziteze uzina unde anual se 
produc 36 000 de autocamioane 
cu motoare clasice cu benzina 
sau Diesel, cu diferite capacități 
într-o mare varietate de tipuri.

In secțiile vizitate se dau ex
plicații în legătură cu organiza
rea procesului de producție. Se 
subliniază faptul că parcul de 
mașini și instalații din dotai ea 
uzinei a fost înlocuit an de an, 
corespunzător necesităților oro- 
ducției; multe dintre agrega:* 
au fost realizate in această uni
tate. In hala de montaj generai 
oaspeții urmăresc fluxul conti
nuu al procesului de ansamblu, 
organizat după cele mai moder
ne metode de lucru.

Președintelui Lamizana, celor
lalți oaspeți, le sînt prezentate 
aooi diferite tipuri de autoca
mioane din fabricația curentă.

La încheierea vizitei, șeful 
statului voltez a felicitat căldu
ros colectivul întreprinderii per.-

ORADEA
O adunare similară a avut loc. 

de asemer.ea. la Oradea. Tova
rășul Petre Blajovici, prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid, a relevat In cuvintul 
său semnificația tstorică ă re
voluției de la 1848. Au partici
pat oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile muni
cipiului Oradea, studenți fi e- 
levi. în încheierea adunării a 
fost trimisă o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu.

BUCUREȘTI

Aniversarea a 125 de ani de 
la Revoluția din 1848 din țările 
române prilejuiește in aceste 
zile o serie de manifestări oma
giale la care participă militari 
ai forțelor noastre armate. Ast
fel la Casa Centrală a Armatei 
au avut loc simpozionul ..Figuri 
de conducători ai Revoluției de 
la 1848“ și evocarea ./Tineretul 
bucureștean In Revoluția de Ia 
1848“. Tot aci a fost deschisă 
expoziția filatelică ..125 de ani 
de la istoricul eveniment pa
șoptist". Biblioteca centrală a 
Ministerului Apărării Naționale.

președintelui Consiliului de Stat
Președintele Republicii Volta 

Superioară, general Sangoulâ 
Lamizana, a oferit joi un di
neu oficial în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
riescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ra
dulescu, 
Verdeț.
Gheorghe Cioară, Emil Drăgă-

Virgil Trofin, Ilie 
Maxim Berghianu.

Toastul președintelui

Sangoule Lamizana

experții

numele 
adresez 
noastre

Domnule președinte,
Excelențe, 
Domnilor,
Slntem la Încheierea vizitei 

noastre in cursul căreia am 
avut intilniri fructuoase cu 
dumneavoastră, cu colaboratorii 
dumneavoastră și am ajuns la 
rezultate rodnice, toarta în
curajatoare. Contacte, de ase
menea. fructuoase, au avut loc 
și între miniștrii și 
noștri.

Încă o dată țin ca, in 
delegației mele, să vă 
din nou mulțumirile 
pentru primirea plină de cor
dialitate. de fraternitate. Am 
avut ocazia să relev că, 
parcurgind frumoasa dumnea
voastră țară, am admirat nu 
numai natura, ci toate realiză
rile care demonstrează voința 
poporului român de a merge 
Înainte, mereu înainte.

Ducem cu noi o amintire de 
neuitat. Ducem cu noi. de ase
menea, învățăminte foarte bo
gate pe care le-am tras din a- 
ceastă vizită și cred că vom 
putea să beneficiem nu numai

tru realizările sale ți a aemr.at 
in canea de onoare.

..Această uzină, ca si altele 
pe care le-am vizitat, constituie 
o mtndrie pentru România — a 
spus președintele Sangoule La
mizana. Ducem eu noi în Volta 
Superioară o excelentă impresie 
a realizărilor ir.-dustriei româ
nești".

Reîntors în Capitală, președin
tele Republicii Volta Superioară, 
generai Sangoule Lamizana. a 
vizitat în cursul după-amiezii 
de joi Muzeul de istorie a! Re
publicii Socialiste România.

Prof. dr. Constantin Ionescu, 
secretar general <1 Academiei 
de științe sociale și politice, și 
prof. dr Florian Georgescu, di
rectorul muzeului. In timpi ni pe 
președintele Lamizana ș:-l con
duc jn sălile impunătorului edi
ficiu care adăpostește piese de o 
neasemuită valoare istorică. Sini 
prezentate numeroase vestigii 
ale trecutului Îndepărtat al po
porului nostru, multe unice nu 
numai ea valoare științifică, dar 
șl artistică, printre care acea 
vestită „Piecă a neoliticului-, 
celebrele statuete „Ginditorul" 
si „Femeie lucrind-, expuse a- 
desea si in marile muzee ale 
lumii.

a organizat, de asemenea, o ex
poziție de carte.

Simpozioane, montaje literar- 
muzicale. seri de poezie, expu
neri pe teme privind semnifica
ția istorică a Revoluției de la 
1848 au fost organizate și în alte 
unități militare. In instituții mi
litare de invățămint. la casele 
armatei din țară.

RM. VtLCEA
Unde este mai trainică amin

tirea înaintașilor decît acolo 
unde s-au născut, au trăit, au 
luptat și au căzut pentru ca 
istoria să le înalțe monu
ment nepieritor în memoria 
generațiilor ? Un asemenea 
loc, de pioasă și veșnică evo
care. este la Bălcești pe 
Topolog; casa în care au ră
sunat glasul și pașii ce
lui mai lucid vizionar al mo
mentului ’48, unde sînt strînse 
astăzi — printr-un efort pe 
care numai demnitatea naționa
lă îl poate determina — docu
mente de preț și mîndrie pa
triotică, atestînd prin viața 
unui om o întreagă existență a 
unei epoci de frămîntări și 
propulsări sociale. Aici s-a for
mat nucleul unor manifestări 

nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Gheorghe Stoica. Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău. Mi
ron Constantinescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță. Ion Pățan, 
Ștefan Andrei. Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat, ai gu
vernului, ambasadorul țării 
noastre în Republica Volta Su
perioară, conducători ai unor 
instituții centrale, generali.

de experiența dumneavoastră, 
ci și de maniera dumneavoastră 
de a conduce treburile, de 
coeziunea poporului român.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte. v-ati referit la ajutorul 
acordat populației sinistrate din 
nordul țării noastre unde bin- 
tuie seceta. In numele întregu
lui popor voltez și, in special, 
în numele acestei populații care 
suferă, vă adresez mulțumiri și 
vă rog să transmiteți întreaga 
noastră recunoștință guvernului 
dumneavoastră, partidului, po
porului român.

Asfeptind să vă revăd în 
Volii Superioară. In această sa
vană care are și ea farmecul 
său, care-și are oamenii ei ce 
sînt la fel de curajoși ca si po
porul romăn. așteptind deci să 
veniți să vedeți poporul nostru, 
ridic nabarul

— în sănătatea dumneavoas
tră :

— pentru prosperitatea po
porului român ;

— pentru cooperarea dintre 
țara dumneavoastră și țara 
mea I (Aplauze).

Sînt parcurse, in continuare, 
sălile in care sînt prezentate 
mărturii din perioada puternicu
lui stat geto-dac. ale formării și 
coatânuitâțu poporului român pe 
teritoriul țârii noastre.

înaltul oaspete are, de ase
menea, prilejul să cunoască, prin 
intermediul exponatelor, mo
mente ale luptei poporului ro
mân pentru apărarea ființei 
sale naționale, pentru libertate, 
unitate și independență, pentru 
făurirea unei societăți In care 
cei ce muncesc să fie stâpîni a- 
>upra propriilor destine intr-o 
patrie înfloritoare. Se vizitează 
in muzeu expoziția omagială, 
consacrată aniversării a 125 de 
ani de la Revoluția de la 1848, 
precum și tezaurul istoric care 
conține numeroase obiecte și 
pietre prețioase, inestimabile oa 
valoare științifică și artistică.

Președintele Republicii Volta 
Superioară și-a exprimat profun
dele sale sentimente de stimă, 
respect yi apreciere față de glo
riosul trecut al României, de 
Drezentul său Juminos. La ple
care. a notat în cartea de onoare 
a muzeului : ..România poate fi 
mîr.dră de istoria sa. Revoluția 
oferă binefaceri poporului, ea 
conferă astăzi o nouă imagine 
țârii care a suferit atît".

omagiale, de prestigiu. Ele au 
fost precedate de lucrările unui 
simpozion organizat la Casa 
municipală de cultură din Rm. 
Vllcea, abordînd tema prezen
ței tinerilor, mai precis misiu
nea generației tinere, la dez
voltarea societății. O expo
ziție omagială (itinerantă), a 
fost organizată de Muzeul 
„N. Bălcescu" în holul ca
sei de cultură ; au fost di
fuzate primele numere ale 
publicației „Arcade 125“, edita
tă de societatea istorică „Prie
tenii Muzeului Bălcescu". Ieri, 
punctul maxim al manifestări- 
rilor. a fost deschisă seria ce
lor 32 de comunicări ale Coloc
viului național ..Revoluția ro- 
mînilor de la 1848“, după care 
o numeroasă asistență a fost 
martoră dezvelirii obeliscului 
de la Troian, ridicat pe locul 
unde și-a avut stabilită tabăra 
sa de voluntari și panduri ge
neralul Magheru. Astăzi, înce- 
pind de la orele 18,30, pe sta
dionul din parcul „Zăvoi", unde 
s-a cîntat pentru întîia oară 
„Deșteaptă-te române !“, are 
loc un spectacol de sunet și 
lumină, urmînd ca mîine, în a- 
fara colocviului amintit, să aibă 
loc, la Bălcești, cea de-a doua 
reuniune a membrilor societă
ții „Prietenii muzeului Băl
cescu". In paralel, vor fi orga
nizate excursii la obiectivele 
istorice din județ, la hidrocen
trala de pe Lotru. încheierea 
va fi marcată de mai multe 
spectacole de diverse genuri, din 
care amintim recitalul de poe
zie patriotică susținut de Tudor 
Gheorghe și noua premieră a 
teatrului popular din Rm. Vîl- 
cea cu piesa „Interesul general" 
de Aurel Baranga.

Au participat, de asemenea. 
Joseph Conombo, 
afacerilor externe al Republicii 
Volta Superioară,

ministrul

Tiemoko 
Marc Garango. ministrul 
na ațelor și comerțului. 
Tiemtaraboum, ministrul 
retului și sportului,

fi- 
Felix 
tine- 

Pierre 
Ilboudo, ambasadorul Republi
cii Volta Superioară la Bucu
rești, Gregoire Nana, deputat în 
Adunarea Națională, precum și 
celelalte persoane oficiale care-1

Toastul președintelui

încep prin a mul- 
seara plăcută pe 

oferit-o, care din

Domnule președinte, 
Domnilor, 
Tovarăși, 
Aș dori să 

țumi pentru 
care ne-ați __ ._
păcate este și ultima seară pe 
care o petreceți în România.

Vizita dumneavoastră — deși 
scurtă — s-a bucurat, după cum 
ați putut constata, de atenția ?» 
simpatia întregului nostru po
por. Aceasta arată felul In care 
poporul român știe să-și pri
mească prietenii, sentimentele 
sale de amiciție față de poporul 
dumneavoastră, dorința de a 
dezvolta relații de colaborare în 
toate domeniile de activitate.

Intr-adevăr, în cadrul convor
birilor care au avut loc în aceste 
zile și al discuțiilor dintre mi 
niștrii și specialiștii țărilor 
noastre s-a ajuns la o serie de 
înțelegeri cu privire la dezvolta
rea colaborării economice, teh 
nico-științifice și culturale. Sînt 
convins că aceste înțelegeri vor 
asigura o dezvoltare intensă a 
relațiilor noastre viitoare. De 
asemenea, am semnat împreună 
Declarația solemnă cu privire la 
principiile relațiilor de priete 
nie și colaborare dintre țările 
noastre. Se poate spune, deci, 
că vizita dumneavoastră, deși 
scurtă, se încheie cu rezultata 
bune. Aceste rezultate vor avea 
o influență pozitivă asupra re
lațiilor dintre popoarele noastre,

Semnarea unui protocol
de cooperare economică
a Acordului de colaborare

cultural-științifică
Joi după-amiază, Ion Pățan, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Tiemoko Marc
Garango, ministrul finanțelor și 
comerțului al Republicii Volta 
Superioară, au semnat un pro
tocol cu privire la dezvoltarea 
schimburilor 
relațiilor 
nomică. 

comerciale și a 
de cooperare eco-

Festivalul spectacolelor 
de teatru pentru tineret 

și copii de la Piatra Neamț

PREMIILE
Actuala ediție a Festivalului 

spectacolelor de teatru pentru 
tineret și copii din Piatra 
Neamț a întrunit mai multe co
lective teatrale, atît din capitală 
cît și din alte orașe. La capătul 
a șapte zile de spectacole care, 
împreună cu seminarul intitulat 
„Teatrul și problemele tineretu
lui contemporan", au alcătuit 
programul săptăminii festivalu
lui, juriul a decernat premiile 
după cum urmează : 1. Marele 
premiu al Festivalului acordat 
de către Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului 
Neamț spectacolului „Speranța 
nu moare în zori-, de Romulus 
Guga in regia lui Dan Micu, 
prezentat de Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș, secția română. 2. 
Premiul pentru cel mai bun 
spectacol de tineret prezentat in 
festival, acordat de C.C. al 
U.T.C. spectacolului „Inimă rece" 
de Eduard Covali, după W. 
Hauff, regia Sanda Mânu, pre
zentat de Teatrul Tineretului 
Piatra Neamț. 3. Premiul Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor pentru cel mai bun 
spectacol pentru copii, soectaco- 
lului „Scufița cu trei iezi" de A- 
lecu Popovici, regia Olimpia Ar 
ghir, prezentat de Teatrul „Ion 
Creangă" din București. 4. Tot 
Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă Neamț a 
acordat Un premiu scenografu
lui Mihai Mădescu, pentru sce

însoțesc pe șeful statului voltez 
în vizita sa în România.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Volta 
Superioară.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, președintele Sangoute 
Lamizana și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
scurte toasturi.

(Agerpres)

vor contribui la o bună conlu
crare, atît in domeniile econo
mice, cît și în activitatea pe plan 
internațional, în lupta împotriva 
colonialismului și nencolonia- 
lismului, pentru o politică noua, 
de colaborare și de pace, pe 
principiile deplinei egalități și 
respectului reciproc între toate 
națiunile lumii.

Vă mulțumesc pentru invitația 
ce mi-ațj adresat, de a vizita 
țara dumneavoastră. Așa cum 
v-am mai spus, ar fi o mare 
plăcere pentru mine să pot cu
noaște nemijlocit activitatea, 
preocupările și realizările po
porului dumneavoastră care ac
ționează pentru a-și făuri o 
viată independentă, liberă, feri
cită.

V-aș ruga să duceți acasă cele 
mai bune sentimente din partea 
poporului român, să transmiteți 
poporului dumneavoastră urările 
noastre 
drumul 
sociale, 
cire.

Cu aceste ginduri și senti
mente, propun să ridicăm un 
pahar in sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte, a 
celorlalți colaboratori ai dum
neavoastră, pentru prosperitatea 
și bunăstarea poporului Voltei 
Superioare !

Pentru colaborarea între po
poarele noastre !

Pentru pace In întreaga lume! 
(Aplauze)

de noi si noj succese pe 
dezvoltării economice și 
de prosperitate yi feri-

în aceeași zi ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Volta Su
perioară, Joseph Conombo, au 
semnat Acordul de colaborare 
culturală și științifică între cele 
două țări.

(Agerpres)

nografia reprezentației „Inimă 
rece". 5. A.T.M. a acordat un 
premiu de interpretare feminină 
actriței Daniela Anencov, de la 
Teatrul „Ion Creangă" din 
București pentru rolurile Scufi
ța roșie și Iedul cel mic din 
„Scufița cu trei iezi" ; A.T.M. 
a acordat premiu de interpre
tare și actorului Florin Zamfi- 
rescu pentru rolul Petre din 
spectacolul „Speranța nu moare 
în zori". 6. Studioul de radio- 
televiziune Iași, acordă premiu] 
de interpretare actriței Lucia 
Boga pentru rolul Maria dir> 
spectacolul „Speranța nu moace 
în zori“ și un premiu de inter 
pretare masculină actorului 
Eugen Apostol pentru rolul O- 
mulețul de sticlă din „Inimă 
rece". 7. Diploma de onoare a 
Festivalului : spectacolului „Bol
navul închipuit" de Moltere. 
regia Cătălina Buzoianu, pre
zentat de Teatrul Național din 
Iași. 8. Diploma de onoare a 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor : Teatrul „Țăn
dărică" din București pentru 
SDectacolui „Ninigra și Aligru 
de Nina Cassian, regia Marga 
rota Niculescu, artistă emerită 
9. Diplomele de onoare ale filia 
lei Neamț a Uniunii ziariștilor 
din R.S.R.: regizorii Sanda Mânu 
și Dan Micu pentru punerea în 
scenă a spectacolelor „Inimă 
rece" și „Speranța nu moare în 
zori".

(Urmare din pagt I) 

florii-soarelui iar prașila a doua 
la această cultură a fost făcută 
în proporție de 66 la sută în 
C.A.P.-uri, respectiv 94 la sută 
în I.A.S.-uri. Lucrările de între
ținere la sfecla de zahăr sînt 
mult avansate. Din cele 4 255 
hectare cultivate la nivelul ju
dețului, prașila îrițîia a fosț e- 
xecutată: mecanic pe 4 145 hecta
re iar manual pe 4 255 hectare, 
iaf prășilâ a doua se află în 
curs de desfășurare. Din cele 12 
consilii intercOoperatiste, exis
tente în județ, se pot număra 
ca avansate în lucrările de în
treținere a culturilor prășitpa- 
re cele de la Băicoi, Ciorani, 
Drăganești, Mizil, Ploiești, Pu- 
cheni, Stoenești, Urlați.
. Bunăoară la. C.Â.P. Gherghița 
își desfășoară activitatea 80 u- 
teciști din cei peste 4 800 cît lu
crează în C.A.P.uri.; Acești ti
neri lucrează în. acord, gjobal și 
fiecare pîriă acum a reușit să-și 
execute lucrările de întreținere 
a culturilor plus. alte, lucrări de 
sezon. După cum aflăm de la 
Ccnșțantin, Ciolacu, secretarul 
organizației U.T.C. din C.A.P., 
tinerii, alături de ceilalți membri 
cooperatori, au reușit să în
cheie, cele două prăși le la sfecla 
de zahăr pe 200 hectare și la 
floarea-soarelui pe 130 hectare; 
S-a mai executat prașila întîia 
la porumb ne 330 hectare iar 
prașila • a doua pe 150 hectare. 
Concomitent cu aceste lucrări au 
fost cosite 48 hectare trifqliene, 
din care 25 hectare masă verde 
și 23 hectare fin. Din acestea 
s-a reușit depozitarea- a- 1540 
tone fîn. In aceste acțiuni s-au 
evidențiat «tinerii- Gheorghe 
Neaga. Gheorghe Anton, Marin 
Iordache, Ioana Tudor și Con
stanta Mine?

Pregătirea 
recoltării griului 
JLucrățjle agricole din această 

vară se desfășoară în condiții 
deosebite față de anii ^anteri
ori. Datorită temperaturilor mai* 
scăzute din lunile martie, apri
lie, mai și precipitațiilor a- 

.bundente din această perioadă, 
dezvoltarea vegetală a culturi
lor de toamnă este maiJrrtîrzia- 
tă, --ceea ce va determina o ajun
gere. la maturitate aproximativ 
CU .5—10 zile mai tîrziii față de 
perioada normală. Pentru aceas
ta unitățile agricole’ trebuie să 
organizeze recoltatul' cerealelor 
la timp și fără pierdeți precum 
și însamînțarea Suprafețelor cu 
culturi duble. Dotarea mecanică 
dă care dispune S.M.A. Drăgă- 
nești care deservește 7 C.A.P.- 
uri, permite executarea in tota
litate și la timp a lucrărilor din 
campania ’de Vară. în această 
campanie vor lucra Tpe raza con
siliului interccoperatist Drăgă- 
neștl .121 tractoare, 48 combine 
C 1 și C 3. 4 combine C 12. 22' 
prese balotat, 32 grape cu disc,' 
22 mașini de semănat S.P.C. 6 
precum și întregul necesar de 
pluguri pentru executarea lu
crărilor.

După calcule estimative cu a- 
ceastă dotare vor recolta cele 

s

NORUL
ȘI CEASUL

(Urmare din pag. I)

mul timp. Aștfeț, m regiunile viticole s-au creat instalații de 
artilerie specială, îndreptate contra grindinii. ■ . ' ■

Desigur, ploaia este necesară. Grindina, dm contra. Cum 
putem atunci să ne ferim de bucățile de "gb.eațq ce vin duș
mănoase din înaltul cerului ? ’’L-

Simplu, păcălind norii. Mai exact, obLigind /Vaporii să se 
condenseze exact atunci cînd vrem noi. :Deci/cînd .se apropie 
un nor negru, trimitem de la sol o rachetă încărcată.cu cris
tale artificiale. Aceste cristale au o anumită structură și va
porii, păcăliți, crezind că sînt cristale de gheață, se conden
sează în jurul lor, câzînd sub formă de ploaie. Pericolul 
e înlăturat.

Dar să trecem la ceas. .i
Din punct de vedere conceptual, ceasul este opusul noru

lui’. La el totul este precis, funcționează intr-un mod previ- 
zibif în toate detaliile și pentru1 fiecare element : arc, roți 
dințate, balănsier etc. Ceasul este într-un fel simbolul obiec
telor raționale, din care s-a eliminat complet hazardul, întîm- 
plarea. De unde și expresia „merge ca un ceasornic" pentru 
un sistem cu funcționare sigură, perfect determinată.

Obiectele se înscriu, ca și ființele, între acești doi poli, în
tre aceste două simboluri. La o extremitate ceasul, simbolul 
sistemelor complet determinate, perfect raționale. La polul o- 
pus norii, obiecte vagi, determinate doar statistic. Dacă 
ceasornicul a fost studiat element cu element șr- cunoaștem 
bine ecuațiile de mișcare ale fiecărei părți componente, la 
nor nu putem avea decît informații globale, statistice.

Evident, cunoașterea norului este cu mult mai dificilă decît 
cunoașterea ceasului. Dovadă, întreaga mitologie legată-de 
nori. Pentru populația albă ce cucerep India, norii erau „va
cile lui Arjuna" ce pășteau pe cîmpiile cerești.

Dar la un examen atent se constată că și ceasul este puțin 
nor, după cum și norul este puțin ceas. In sensul că și la 
ceas apar fenomene ce nu sînt perfect controlabile, existînd 
un redus coeficient de hazard. Iar la nor, totuși, există anumite 
legități care îi determină mișcarea.

Remarcabilă este tocmai această posibilitate a minții ome
nești de a desprinde în funcționarea ei atît partea de „cea.s" 
cît și partea de „nor". Avînd la început sentimentul — de 
fapt iluzia — unei totale lipse de determinări, considerîndu-’se 
numai „nor" și „duh", treptat omul a descoperit partea sa de 
determinare, legile care îi guvernează gîndîrea, funcționarea 
întregului organism. Două milenii de fiziologie, și cîteva de
cenii de cibernetică au arătat cu claritate că omul este un 
sistem de tip special, la care dezvoltarea sistemului nervos 
face posibilă pentru prima dată înțelegerea dialecticii.

Desigur, în om există și determinat și nedeterminat. Dar 
grandoarea omului rezidă și în această unică înțelegere o 
dialecticii existentului.

Iar întreaga evoluție a omului arată clar că la-.el 
factorul determinat, rațional, preia conducerea față de nede
terminat, de întîmplăre.

zrz/zzzzzz////zzzzzzzz/zz/zzz/zzzzz/zzzz/zzzz/zzzzzzzzzzzzz//zzzzzz/zzzzzz/zzz/z?

2 049 hectare de grîu în 9 zile, 
iar suprafața de 166 hectare orz 
în 2 zile. Apoi e-a stabilit ca 
în 6 zile să se termine însămîn- 
țarea celor 783 hectare cu cul
turi duble, iar în aproximativ 
5 zile se vor termina și arături
le pentru ogor de vară pe în
treaga suprafață planificată, a- 
dică, 1 175 hectare. Desigur că 
hotărîtor în reușita campaniei 
de recoltare și însămînțare a 
culturilor duble ; este corelarea 
perfectă * a lucrărilor de recol
tare, eliberat terenul, pregătit 
terenul și însămînțare care tre
buie executate în flux, continuu 
și într-o perioadă cît mai 
scurtă.- „După eforturile depuse 
în campania de însămînțare — 
ne relata Mihai Niculescu, se- 

- cretarUl: organizației U.T.C. din 
S.M.A. Drăgănești, mecanizatorii 
au- trectit la executarea lucrări
lor de întreținere la culturile 
prăsitoare/ iar - concomitent cu 
aceste lucrări cei care vor lu
cra pe combine au trecut la re
pararea lor. S-a ajuns la ora 
actuală ca toate combinele ce 
vor lucra să - fie reparate, cu 
excepția făcută din partea sec
torului tehnic al S.M.A.-ului 
nostru. In stațiunea noastră a- 
proape jumătate din mecaniza
tori sînt tineri. Ei lucrează în 
toate punctele de lucru, la toa
te muncile cerute. In camoania 
de reparații s-au evidențiat me
canizatorii Trandafir David. M. 

• Ehțiche. Ștefan' David, Gheor
ghe Mitică, care sînt hotărîți ca 
și în campania de recoltare a 
griului să lucreze ct^ aceeași 
dăruire ca pînă acum.

Recoltarea 
furajelor

Este cunoscut faptul că în 
Orice, unitate agricolă creșterea 

'animalelor este .un”puternic iz
vor de venituri. Pentru creș
terea animalelor. în cele mai 
bune condiții in primul rînd 
trebuie asigurată baza furajeră. 
Deci furajele trebuie ca în a- 
ctaslă perioadă să fie recolta
te la timpul optim, depozitate 
și însiîpzate.. ,Pe cuprinsul jude
țului Prahova, există 3 400 hec
tare cu trifoliene. din care s-au 
recoltat 3152 hectare. în depo
zite au intrat pînă acum 3 376 
tone fin și s-au însilozat 390 
tone masĂ verde. în continuare, 
în atenția fiecărei unităti agri
cole cu specific---zootehnic stă 
recoltarea cît mai grabnică a 
furajelor existente- șl depozita
rea lor. Recoltatul furajelor 
trebuie să se facă în timpul op
tim sub suoravegherea directă 
a responsabilului cu baza fu
rajeră. și. sub îndrumarea con
ducerii; fermei. a consiliului de 
conducere, astfel îneît să se ur
mărească atît cantitatea cît' și 
calitatea furajelor .. ca pentru 
perioada de iarnă să se depozi
teze cantități cît mai mari. 
După recoltarea cerealelor, con
ducerile fermelor zootehnice 
trebuie sa se ocupe îndeaproa
pe de executarea arăturilor, 

Jpregătirea și însămînțarea cul
turilor duble, ceea ce duce la 
sporirea cantităților de furaje.

I
I
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea preșe
dintelui Națiunii Argentiniene, HECTOR J. CAMPORA, urmă
toarea telegramă :

Vă mulțumesc sincer pentru amabilele felicitări exprimate cu 
prilejul preluării funcției de președinte.

Adresez cele mai bune urări de progres și prosperitate po
porului dumneavoastră și de fericire personală Excelenței Voastre.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
prîmului-ministru al Republicii Tunisiene, HEDI NOUIRA, ur
mătoarea telegramă :

Am fost, foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia zilei na
ționale. Vă mulțumesc călduros pentru aceasta și vă exprim 
cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, a primit, joi dimineața, de
legația parlamentară indonezia
na, condusă de Domo Pranoto, 
vicepreședinte al parlamentului.

Cu acest prilej, au fost discu
tate posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor de colaborare și coo
perare economică, precum și de 
intensificare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

Joi dimineață, a plecat In Is
landa o delegație a Marii A
dunări Naționale, condusă de 
Maria Groza, vicepreședinte, al 
M.A.N., care, la invitația Parla
mentului islandez. vă face o vi
zită în această țară.

I.a plecare, pe aeroportul O- 
topeni, membrii delegației au 
fost salutați de Ilie Murgulescu 
și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputați și alte persoane ofi
ciale.

In vederea îndeplinirii hotă- 
ririlor protocolului întîlnirii 
delegațiilor de partid și de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Bulgaria, cu privire la proble
mele folosirii complexe a flu
viului Dunărea pe sectorul co
mun și realizarea in comun a 
Complexului hidrotehnic Cioa- 
ra-Beleni. joi, s-a semnat la 
Giurgiu, Convenția intre Româ
nia și Bulgaria pentru elabo
rarea proiectelor de construcție 
a acestui important obiectiv.

Documentul a fost semnat, 
din partea română, de Constan
tin Băbălău. ministrul energiei 
electrice, președintele Comisiei 
mixte româno-bulgare pentru 
realizarea complexului, iar din 
partea bulgară de Hristo Pa- 
naiotov. mini«strul industriei 
grele. președintele Comisiei 
mixte bulgaro-române.

La semnare se aflau Gheor
ghe Cocos, adjunct al ministru
lui energiei electrice, precum și 
Spâs GosDodnv, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

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

îndreptîndu-se «pre Buda
pesta, tovarășul George 
Ghenoiu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., care va par
ticipa la o reuniune pregă
titoare a celei de a treia in- 
tîlniri a tinerilor din ca
pitalele unor țări socialiste, 
ce se va desfășura în R.P- 
Ungară.

★
Ieri s-a înapoiat in Capi

tală, venind de la Oslo, de
legația Uniunii Tineretului 
Comun ' st formată din tova
rășii Aurel Stoica, secretar

al C.C. al U.T.C. și Dumi
tru Calancia, prim secretar 
al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C., care la in
vitația Tineretului Comunist 
din Norvegia a participat la 
luccările congresului acestei 
organizații. De asemenea, 
membrii delegației au efec
tuat o vizita la invitația Ti
neretului Liberal din Nor
vegia.

La sosire pe aeroportul 
internațional Otopeni dele
gația a fost salutată de to
varășa Silvia Ilie, secretar 
al C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

SPORT • SPORT • SPORT
• Tn turneul interzonal de

șah de la Leningrad, după 
consumarea a 8 runde, pe 
primul loc al clasamentului 
a trecut marele maestru a
merican Robert Byrne cu 6.5 
puncte, urmat de Viktor 
Korcinoi (U.R.SiS.) 6 puncte 
și o partidă întreruptă, Lar
sen (Danemarca) 5,5 puncte 
(1), Karpov (U.R.S.S.) 5,5
puncte (o partidă aminată), 
Gligorici (Iugoslavia) 5 punc
te, Kuzmin (U.R.S.S.) 4.5
puncte, Radulov (Bulgaria) 
4 puncte (1), Hubner (R.F.Cf.) 
3,5 puncte (1) etc.

• In turul doi al turneu
lui internațional de tenis de 
la Hamburg, jucătorul ceho
slovac Jiri Hrebec l-a în
vins cu 6-2, 6-4 pe Ion Ti
riac (România). Alexander 
(Australia) l-a eliminat cu

6-4, 6-4 pe Peter Szoeke 
(Ungaria). In formă deose
bită. Paul Gerken (S.U.A.) a 
obținut o surprinzătoare vic
torie cu 6-2. 3-6. 6-3. 6-7, 
15-13 . în fața cunoscutului 
campion australian John 
Newcombe.

• Federația franceză de 
rugbi a stabilit ca întîlnîreă 
internațională dințre echipe
le Franței și României să 
âlbă ■ loc la 11 noiembrie în 
orașul Valence. -Jocul dintre 
selecționata Armatei france
ze și echipa Steaua Bucu
rești se va desfășura la 
Bourges în prima săptămlnă 
a lunii mai 1974. In caler-r 
darul federației franceze 
mai figurează și o Intflnire 
între echipele de tineret 
ale Franței și României. Nu 
a fost încă stabilită data a
cestui meei.

PENTRU TiMPUL
DV.

[pnemo
AICI ZORILE SlNT DIN NOU 

liniștite . Capitol (orele 9; 
12,3U 16; 19,30)

O ZI MAI LUNGA DECIT UN 
AN Central (orele 9,15; 11.30;
13.45. 16; 18,15; 20 30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16.15, 18,45; 211. Stadionul Dinamo 
(ora 20.30), Arenele Romane (ora 
20.15) , Grădina Bi^urești (ora
20.15) .

FLUTURII StNT LIBERI : Scala 
(orele 9; 11,15; 13.45: 16,15, 18,49;
21.15) Festival (orele 9; 11,30;
13.45, 16 15; 18 45; 21l19_l, Grădina 
Festival (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Patria
(orele 10; 12.30;' 16, 18,30; 21), 
Luceafărul (orele 9: 11,15 13.30;
16, 18.30, 21). Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30) Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

SLIBERAREA (seriile IV—V) :
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ROND DE NOAPTE : Excelsior 
(orele 9; 11.15. 13 30: 16; 18.15:
20 30), Melodia (orele 9, 11,15; 
13,30, 16; 18,30, 20,45), Modern
(orele 8,45; 11,15; 19,30, 16; 18,30;
21), Gradina Modern (ora 20,15), 
Giădlra Capitol (ura ,20).

AVENTURILE LUI , BABUȘCA î 
Doina (orele 11,15, 13.15, 15.3U; 18;
20.15) . La ora 9,45 program de 
desene animate pentru copil ; 
F.oceașca (ureie 15,3u, 18, 2u,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT; 
Gnvi(a (orele 9; 11,15; 13,30, 16;
18.15, 2U,3U), Gloria (oțele y, 11,15, 
13,30, lb, 18,15, 20,30), Tomis (ore
le 9, 11,15, 13,30, 13,45; 18,15, 20.30). 
Grâdina Tomis (ora 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Timpun Noi (oreie 9—20,15 In con
tinuare).

FATA BATRINA s înfrățirea 
(oreie 15,30, 18; 20.15)

HOMOLKA Șl PORTOFELUL î 
Unirea (orele 15,30. ia; 20.30], Gră
dina Unirea (ora 20,15).

PE ARIPILE VINTULUI 1 Bu- 
zești (orele 9, 14; 18,30], Aurora 
(orele 10; 14,30; 119), Grâdina Bu- 
zești (ora 20), Grădina Aurora 
(ora 20).

C1PR1AN PORUMBESCU j Lira 
(orele 15.30; 19). Grădina Lira 
(ora 20).

CE SE INTIM PLA, DOCTORE I 
Dacia (orele 9; 11.15; 13.30; 18;
18,15; 20,30).

ceața i Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Bucegi (orele 15,30; 19), Grâdina 
Bucegi (ora 20,15).

DRUM ÎN PENUMBRA î G1U- 
lesti (orele 15.30; 18; 20.15).

SOLARIS : Cotrocenl (orele
15.30: 19).

NICI UN MINUT DE PLICTI
SEALA : Ferentari (orele 15,30; 
18. 20,15).

LSIBEI&
CIND LEGENDELE MOR : Vol

ga (orele 9; 11.15. 13.81; 15,45; 18; 
20,15). Flamura (orele 9; 11.15;
13 3D; 16; 18,15; 20.30).

OMUL nu E SINGUR : Cringațl 
(orele 15 30. 18 20,15).

ȚARA SALBATICA : Pacea (O- 
reie 15 45 18: 20 15).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL : 
Pooular (orele 15.39: 11; 20 13)

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI : Viitorul (orele 13 30: 19)

VERONICA : Munca (orele 14: 
18; 20), Rahova (orele 10: 18 20).

VINERI, 15 IUNIE 1973

PROGRAMUL I

In jurul orei 8.15 Transmisie 
directă de la aeroportul Oto
peni : Ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Volta Su
perioară, Sangouie Lamlzana 
care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii ■ Socialiste România, Nicolac 
Ceausescu, a efectuat o vizită 
oficiali in (ara noastră, 

In jurul orei 8,45 Muzică populară. 
9.00 Curs de limbă rusă. Lecția a 
58-a. 9,30 O viață pentru o idee : 
Dr. Ștefan S. Nicolau. 10.00 Tele;;. 
10,05 Publicitate. 10,10 Selecțiuni 
din emisiunea-concurs „Cintare 
patriei". 11,10 Portativ '73 — revis
ta muzicii ușoare TV. 11,50 Selec- 
țiuni din emisiunea „Seară pentru 
tineret". 12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 13,00 Tele
jurnal. 16.00—17,00 Teleșcoală. 17,30 
Curs de limbă engleză. 18,00 Telex. 
18,05 Tragerea Loto. 18,15 Cum vor
bim. 18,35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,50 Te- 
leconferință de presă. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor 2").00 Cintecul săptămî-
nii : „în țara din Carpați". 20,05 
Avanpremieră. 20,10 Studioul de 
poezie. 20.35 „Timpuri noi“ — o 
firmă, o uzină, un simbol. 20,50 
Mugurel de cîntec românesc. Se- 
lecțiuni din spectacolul susținut de 
Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână". 21,20 Comici vestiți ai ecra
nului. 22.10 „24 de ore". 22.40 Tele
glob : „Noua față a Fluviului Gal
ben".

PROGRAMUL II

18.00 Telecinemateca pentru tine
ret : ,,O clasă neobișnuită". 19-30
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Avanpremieră. 20,05 Publicitate. 
20,10 Revista economică TV. 20,40 
Teatru scurt : „Iancu la Hălmagiu" 
de Paul Everac. 21.40 Ansambluri 
folclorice : ..Țarina" de la Alba 
Iulla. 22,10 Cărți și idei.

de peste hotare
Securitatea europeană — 

cauza tuturor popoarelor

continentului, 
a tinerei generații

„Un eveniment important 
in istoria europeană"

Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane a analizat rezultatele 
reuniunii de la Helsinki pentru 
pregătirea conferinței asupra 
securității și coc forării în Eu
ropa.

După ce a ascultat un raport 
în această problemă, prezentat 
de ministrul afacerilor externe, 
Otto Winzer, Consiliul de Mi
niștri și-a exprimat satisfacția 
că reuniunea multilaterală s-a 
încheiat cu succes și că prima 
fază a Conferinței general-eu- 
ropene va începe la 3 iulie.

Conținutul recomandărilor fi
nale de la Helsinki, a apreciat 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., 
oferă garanția că această con
ferință va constitui un eveni
ment important în istoria eu

ropeană, care va da un impuls 
esențial pentru consolidarea 
securității continentului nostru, 
precum și pentru cooperarea 
general-europeană în cele mai 
diferite domenii ale vieții.

Consiliul de Miniștri s-a de
clarat de acord cu recomandă
rile finale, a însărcinat pe mi
nistrul afacerilor externe să a
ducă la cunoștința guvernului 
Finlandei hotărîrea oficială a 
R.D. Germane de a participa la 
Conferința general-europeană și 
a afirmat dorința R.D.G. ca. în 
același mod constructiv în care 
a acționat la elaborarea reco
mandărilor finale, să contribu
ie și la desfășurarea cu succes 
a conferinței.

„NO PE CALE/A
Ș PĂCII"

Intr-un articol, intitulat „Parisul iși exprimă satisfacția pen
tru rezultatele obținute la Helsinki", cotidianul francez „LE 
MONDE" scrie că „în cercurile Ministerului de Externe al 
Franței, rezultatele consultărilor de la Helsinki privind confe
rința pentru securitate și cooperare In Europa sînt apreciate, 
în general, ca satisfăcătoare".

După- ce enumera principalele probleme abordate In cursul 
convorbirilor pregătitoare ziarul remarcă faptul câ majoritatea 
delegațiilor au dat dovadă de spirit de înțelegere și de dorința 
de a ajunge la rezultate pozitive. Totodată, cxid.anul francez 
consideră câ întîlnirea miniștrilor de externe, -are va încep® 
la 3 iulie, va aduce noi și importante elemente pe calea destin
derii și păcii.

DUPĂ COMUNICATUL COMUN 
PRIVIND ÎNDEPLINIREA ACORDULUI

DE RESTABILIRE A
Com^an^lim^^ '

populare de eliberare rttr 
r.amul de șud a emi «, 
ordin de Urceare a fx 
dresat tuturor umtățitor 
Comandamentul "
toate forțele sale 
gulate. regionale 
din Vietnamul de 
pecie cu strictețe 
cului începind de 
ora 12.00 (ora Saigonului). să 
lnd--linea-că toate prevederile 
acordului .-I- ia Pa^. — anunță 
agenția de press „ELIBERA
REA".

Ag-rțIa FRANCE PRESSE a
nunță că statul major al tru
pelor Repu^-’licii Vs-t.nîm a or
donat tuturor unităților mili
tare, paramilitare și ale poli
ției să înceteze focul începind 
de la J5 iunie ora 1240 (ora 
JtalgocQlu&i.

M’ir:sț-lul AIa--^ilo.r Externe 
al R.D. Vietnam a publicat, țoi,

ia VX- 
*oL un

•-
. r sale, 

dispune ca 
armat® ’*•- 

și populare 
Sud să res- 
încetarea fo
ia 15 iunie

De la Berlin ne-a sosit un nu
măr recent al buletinului „FES
TIVAL INFORMATION", editat 
de biroul de presă al Comisiei 
permanente a Festivalului Mon
dial. în paginile sale întîlnim in
formații despre evenimentul pe 
care Berlinul îl va găzdui peste 
puține săptămîni, despre pregă
tirile care se desfășoară atît în 
R.D. Germană, cît și în alte țări.

Una din știri relateazâ despre pregătirile 
tineretului Republicii Socialiste România 
pentru a participa la Festival. Tine* 
retul român va trimite la aceasta am
pla manifestare o delegație reprezentativa. 
Buletinul de presa menționează și faptul câ 
Ansamblul artistic al U.T.C. și-a intensificat 
ritmul pregătirilor, repetind cu asiduitate 
programul ce urmează a fi prezentat pe 
scenele Festivalului.

Parcurgem paginile buletinului : pionierii 
finlandezi desfășoară acțiuni de solldarita- 
te cu poporul vietnamez sub semnul ideilor 
Festivalului ; 1 500 cluburi pentru tineret din 
Ungaria au luat parte la un concurs dedi
cat întîlnirii de la Berlin ; tinerii praghezi 
au realizat 500 000 ore de muncă voluntară 
din septembrie și pînă în prezent. Intr-o de
clarație făcută ziariștilor, A. Cecehi, mem
bru cl Direcțiunii Federației Tineretului Co
munist din Italia (F.G.C.I.) a relatat că de-

Imagine din Berlin, orașul-gazdâ al Festi
valului.

legația italiană la Festival va cuprinde re
prezentanți ai tinerilor comuniști, socialiști, 
republicani, democrat-creștini și ai tinerilor 
muncitori catolici (A.C.L.I.). Secțiunii? loca

le ale F.G.C.I. desfășoară multiple pregătiri 
in vederea FesHvelului. Mai multe ceruri 
repetă pentru a prezenta la Berlin cintOce 
vechi și noi ale Italiei.

In Chile, pregătirile in intimpinarea ma
nifestării din capitala R.D. Germane se 
împletesc cu efortul pentru realizarea sar
cinilor actuale ale procesului înnoitor. După 
cum sublinia Carlos Lorca, secretar general 
al Tineretului Socialist din Chile (F.J.S.), un 
obiectiv esențial al tineretului progresist 
in acest an este acela de a contribui la li
chidarea analfabetismului. De asemenea, 
tinerii vor efectua muncă voluntară pentru 
a se realiza o serie de lucrâri de interes 
public( mai ales in mediul rural.

în Egipt, pregătirile pentru Festival 
sînt conduse de un comitet prezidat de mi
nistrul tineretului. Aceste pregătiri au un 
caracter de masă. Printre acțiunile cele mai 
interesante sint cele dedicate cunoașterii 
patriei, vizitării noilor centre industriale și 
agricole.

Alte informații se referă la expozițiile și 
mitingurile organizate in Luxemburg, festiva
lul cîntecului pentru tineret din Uruguay, la 
activitatea celor 28 comitete pentru Festi
val create in marile orașe din S.U.A. Cu 
ocazia Festivalului, editura „Seemann" pre
gătește un volum bogat ilustrat despre ora
șul Festivalului, înfățișind locurile ce poar
tă amprenta istoriei ca și cele apărute pe 
harta Berlinului in ultimii ani.

M. R.

ire

PĂCII IN VIETNAM
o».-, .rar-;.; semnat
CBtertwl ta flapt&ala Franței de 
părțile semna-.a’e al* Acordului 
de la Paris in problema Vietna
mului. în declarație se spune 
că acest comunica arată că. la 
ora actuală, singura cale justă 
care permite menținerea păcii 
și asigurarea drepturilor națio
nale fundamentale ale poporu
lui vietnamez și dreptul la auto
determinare al populației sud- 
7;etr.ameze îl constituie respec
tarea cu scrupulozitate a Acor
dului de la Paris, încetarea de
finitivă a amestecului militar și 
a intervenției S.U.A. în Vietna
mul de sud și reglementarea în 
spiritul reconcilierii și înțelege
rii naționale a problemelor in
terne ale Vietnamului de sud 
pe baza recunoașterii existenței 
in Vietnamul de sud a două 
administrații, două armate și a 
două zone de control și a trei 
forțe politice.

Demonstrație la Tokio împotriva unor prevederi ale noii legi 
electorale.

Acțiuni olensive ale 
patnoțiiar cambodgieni

Un bilanț transmis de agenția 
khmeră de informații asupra 
rezultatelor unor acțiuni ofensi
ve ale patrioților cambodgieni 
din ultimele zile ale primei de
cade a lunii în curs informează 
că, în urma unui bombardament 
violent de artilerie efectuat a
supra pozițiilor lonnoliste de la 
Ang Ta Loek, au fost nimicite 
efectivele a trei companii ina
mice, în timp ce atacul lansat 
contra pozițiilor lonnoliste de la 
Kompong Tram și Kompong 
Speu a avut ca rezultat scoate-
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rea din luptă a peste 70 de mi
litari inamici. Un bombardament 
de artilerie efectuat de patrioții 
khmeri asupra bazei aeriene de 
]a Pochentong s-a soldat cu dis
trugerea a șapte avioane, avari
erea altor opt și cu importante 
pierderi în oameni și materiale 
de luptă pentru forțele regimu
lui de la Pnom Penh. Alți 200 
militari lonnoliști au fost scoși 
din luptă în tabăra militară de 
la Paras, și tot aici au foist dis
truse cinci vehicule militare și 
cîteva clădiri.

I
La Stuttgart — puternic 
cenent e i,»;.lrul 5e aetăti*.

did ReRepubii r'e^ceia Ger- 
| ma.~ma ,i,

exi-oz.»ția „A~ia lemnului ia 
români". La V^nisaj au 
participat prof. dr. W. Hahn, 
miniAt-nl culturii al landu
lui Bad-r-Wurț-mh"rg. re- 
pr-z.“rtarți de frunte ai vieții 

culturale și artk-tire din ora
șul StuvtgaaL

• PREȘEDINTELE FRAN- 
TEI. Georges Pompidoxi. a avut 
la 13 iunie, la Palau] ^lys^, 
o întrevedere 
ministrul de externe 
Chineze.

Demisia guvernului 
libanez

• PRIMUL MINISTRU AL 
LIBANULII a anunțat joi. in 
cadrul unei conferințe de pre
să, că a prezentat președintelui 
Frangieh demisia cabinetului 
său — relatează agențiile REN
TER și FRANCE PRESSE.

Demisia, arată agențiile citate 
a fost determinată de faptul că 
guvernul nu a putut obține vo
tul de învestitură al parlamen
tului.

•cu Ci Pîn-fei, 
al R.P.

• LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
i-a primit, joi, pe ambasadorii 
unor țări socialiste, între care 
și Gheorghe Badrus, ambasado
rul României la Moscova, și a 
avut cu ei o convorbire priete
neasca.

Măsuri antiinflațk^nste 
in S.U.A.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a anunțat într-o cuvîn- 
tare televizată că a hotărît blo
carea, pentru o perioadă de 60 
de zile, a tuturor prețurilor cu 
amănuntul, în vederea contra
carării fenomenelor inflaționis
te care se manifestă pregnant 
de la începutul anului în State
le Unite. El a precizat că amin
tita perioadă de blocare va fi 
urmată de impunerea unui sis
tem de control asupra salarii
lor și prețurilor mai strict de- 
cît cel in vigoare. Totodată, pre
ședintele a anunțat crearea u
nui nou sistem de control asu
pra exporturilor agricole, in 
scopul evitării creșterii prețu
rilor interne ca urmare a soli
citărilor la export..

în cosmos
Tn cursul zilei de miercuri, membrii echipajului de pe labora

torul spațial ,.Skylah“ au continuat cea de-a 20-a zi de activi
tate extraterestră, fădnd fotografii cu ajutorul unor aparate 
ultra-ersihile. După cum au raportat Centrului spațial de la 
Houston, cosmonauții americani au reușit, cu acest prilej, să 
realizeze o imagine a lumii sălbatice a Amazoniei, precum și o 
fotografie a lumii fanteziste create la Hollywood, în California 
de Walt Disney — vestita „Walt Disney World”. Glumind, pilo
tul Paul Weitz a spus că de la altitudinea de 435 km, nu a fost 
prea impresionat de bazele de lansare a rachetelor „Titan", 
care i-au apărut ca niște neînsemnate furnicare. In programul 
viitor, cosmonauții de pe „Skylab" vor trebui să repună în 
funcțiune o baterie pentru care este nevoie să aplice, după ex
presia unui cosmonaut, o „lovitură de ciocan" .în cursul unei 
ieșiri destinate în primul rînd înlocuirii filmelor. Aceasta va 
fi a doua acțiune de reparații executată de cosmonaut după, 
cea efectuată acum citeva zile, cind au fost reașezate panourile 
solare care puseseră, la un' moment dat* sub semnul întrebării 
însăși reușita mi-iunii.

• IN PANAMA a apărut pri
mul număr al publicației bilu
nare „Unidad". Comuniștii pa
namezi — se arată în primul 
editorial din „Unidad" — cu 
sprijinul forțelor progresiste 
din țară, vor dezbate in pagi
nile publicației probleme ale 
educației politice a maselor 
populare pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor procesului 
revoluționar.

• DUPĂ RECENTA 
SIE a 
Giulio 
italian, 
Leone 
rile cc 
litice in vederea formării unui 
nou cabinet.

DEMI- 
guvernului condus de 
Andreotti, șeful statului 

președintele Giovanni 
a început ieri consultă- 
diver-e personalități p<>-

Studenții contra
apartheidului

In orașul sud-african 
petown au avut loc noi 
nifestații ale studenților 
potriva apartheidului. Peste 
1 000 de studenți africani de 
la Universitatea „Western
Cape" din acest oraș. închi
să recent din ordinul auto
rităților rasiste, au partici
pat la un miting, cerînd re
luarea cursurilor și încetarea 
persecuțiilor la care sînt su
puși. Mitingul s-a desfășurat 
în pofida faptului că poliția 
rasistă a ocupat sediul uni
versității, pentru a reprima 
cu brutalitate acțiunile stu
denților^.

Ca
ma- 
îm-

• PENTRU PRIMA DATĂ ÎN 
ISTORIA REPUBLICII CHILE 
— a anunțat ministrul planifi
cării naționale, Gonzalo Mari
ner, — proiectele planurilor de 
dezvoltare economică și socială, 
a țării vor fi dezbătute în pu
blic, pentru ca masele populare 
să-și poată exprimă opiniile în 
vederea îmbunătățirii lor, rele
vă PRENSA LATINA.
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cambod- 
acțiunile 
fronturi 

cele din 
Pnom

La 12 iunie, patrioții 
gieni au continuat 
ofensive pe diferitele 
de luptă, inclusiv pe 
vecinătatea orașului
Penh, in pofida masivului spri
jin aerian acordat de aviația 
tactică și strategică americană 
trupelor lonnoliste. Lupte vio
lente s-au desfășurat în preajma 
localității Kompong Tuol, im
portant nod de comunicații ru
tiere, situat la aproximativ 15 
kilometri sud de Pnom Penh.

Situația din Orientul 
Apropiat în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

La New York continuă 
sesiunea Consiliului de 
Securitate consacrata exa
minării situației din Ori
entul Apropiat.

Luind cuvîntul în ședința de 
miercuri a Consiliului, repre
zentantul Franței, Louis de Gui- 
ringaud, s-a pronunțat în fa
voarea relansării misiunii lui 
Gunnar Jarring pentru ca, în 
baza rezoluției din 22 noiembrie 
1967, „să se favorizeze un acord 
și să se secondeze eforturile tin- 
zînd la realizarea unei regle
mentări pașnice și acceptabile". 
El a cerut, totodată, membrilor 
Consiliului „să se pronunțe de 
o manieră clară asupra mijloa
celor necesare pentru a se pune 
capăt conflictului*'. „Continua
rea ocupării de către Israel a 
unor importante suprafețe din 
teritoriul aparținînd celor trei 
țări arabe vecine constituie, e
vident, a adăugat reprezentan
tul francez, o violare a princi
piilor recunoscute de comunita
tea națiunilor, îndeosebi a celui 
privind inadmisibilitatea dobîn- 
dirii de teritorii prin forță". Di
alogul între părțile în 
trebuie să se angajeze 
nul egalității și nu pe 
raportului de forțe — a 
delegatul Franței.

In cuvîntul său. reprezentan
tul Libanului la O.N.U., Edouard 
Ghorra, a subliniat preocuparea 
guvernului țării sale pentru so
luționarea pașnică a conflictu
lui, făcînd referire la interesele 
popoarelor din această regiune 
de a trăi în pace și cooperare. 
El a menționat că Libanul „con
tinuă și va continua să-și asu
me un rol important în apăra
rea drepturilor legitime și ina
lienabile ale poporului palesti
nian".

La rîndul său. ministrul de 
stat al Uniunii Emiratelor Ara
be, Adnan Pachachi, a sublini
at necesitatea aplicării prevede
rilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Luînd cuvîntul In cadrul drep
tului de replică, reprezentantul 
Israelului, Yosef Tekoah, a ex
pus și în această ședință pozi
ția cunoscută a țării sale în 
problema soluționării conflictu
lui din zonă.

conflict 
pe pla- 
acela al 
declarat

Participarea 
României 

la amenajarea 
Văii Eufratului

„ZIUA ROMÂNIEI" 
LA BRAZZAVILLE

La Palatul culturii Ban- 
congo, din capitala ■ Repu
blicii Populare Congo, s-au 
desfășurat 
prilejuite de ,, 
niei". orgânizâte ca o ex
presie a prieteniei față de 
țara noastră, în preajma vi
zitei președintelui Marien 
N'Gouabi îh România. Cu 
acest prilej, a fost deschisă 
o expoziție documentară de 
fotografii, ilușțrînd momen
te ale dezvoltării României 
socialiste.

manifestările 
„Ziua Româ-

La Damasc, a avut loc sem
narea unui protocol între Minis
terul Agriculturii, Industriei A
limentare și Apelor al României 
și Ministerul sirian al țferajunji 
de pe Eufrat, privind realizarea 
de către țara noastră a unor 
lucrări complexe de. punere in 
valoare și dezvoltare agricolă a 
unei zone de circa 30 000 hec
tare situate în Valea Eufratului.

Luind cuvîntul cu acest pri
lej, Mounir Wannous, ministru! 
barajului de pe Eufrat, și-a ex
primat satisfacția .pentru parti
ciparea specialiștilor români la 
traducerea in viață a unuia din
tre cele mai mari proiecte de 
dezvoltare economică și socială a 
Siriei 
viului

— amenajarea văii flu- 
Eufrat.

Copii de cincHa— 
ani legați zile întregi 
de picioarele unei 
mese, sugari lăsați 
fără nici o suprave
ghere in leagănele lor 
îngrămădit? într-un 
garaj, sute de cazuri 
de -uhalimentare cu 
consecințe grave, trei 
sugari morți în acci
dente groaznice :
„scandalul creșelor și 
grădinițelor clarde-ti- 
ne" agită opinia publi
că britanică după pu
blicarea raportului 
comisiei speciale de 
anchetă a Centrului 
consultativ pentru e
ducație (organism spe
cializat 
mental).

Aproape 
copii din
“elevă raportul — sînt 
.ncredințați în fiecare 
îimineață de părinții 
lor diferitelor creșe și 
grădinițe clandestine 
situate, în cea mai 
mare parte, la perife
ria marii metropole. 
„Cauza proliferării a
cestui gen de institu
ții ilegale — se sub
liniază in documentul 
amintit — o constituie 
taxele adesea exorbi
tante solicitate parin

care vor să-si 
, creșel?

grădinițele din

neguverna-

150 000 de 
Londra —

ților
lase copiii la 
sau ..........

rețeaua publică si care 
dispun de autorizația 
municipalității. De 
fapt costul ținerii u
nui copil în asemenea 
creșe și grădinițe este 
inaccesibil pentru su-

5—6 , ori, mai reduse 
decît cele din in
stituțiile similare au
torizate. Rezultatul ? 
„Pentru o sumă totuși 
destul de consistentă 
— arată autorii rapor-

TAXE, PROFITURI Șl 
150 000 DE COPII

O Un scandal dezvăluit

la Londra in legătură cu
„crețele clandestine"

te de mii de familii", 
în asemenea împreju
rări nu e de mirare 
că multe familii cu 
venituri mai modest® 
sînt nevoite să re
curgă la „serviciile" 
grădiniței > și creșe
lor ilegale unde o re
țea de speculanți ofe
ră „locuri" cu taxe de

tului-anchetă — copiii 
au parte de un regim 
de viață și suprave
ghere care le pericli
tează în fiecare mo
ment sănătatea și 
dezvoltarea. îngrămă
diți cite 15—20 în în
căperi mici și insalu
bre, fără nici o preo
cupare de igienă și

alimentație normală, 
copiii seamănă aproa
pe cu niște ocnași. Iar 
sugarii ale căror scu
tece nu sînt schimba
te de-a lungul unei 
zile întregi reprezintă 
un fapt frecvent".

Atrăgînd atenția a
supra „pericolelor gra
ve de ordin psihologic 
și fiziologic" ale aces
tei stări de ‘ 
Consiliul 
al Londrei ... _
declarația sa care în
soțește publicarea ra
portului comisiei spe
ciale de anchetă că 
„va fi deschisă o an
chetă publică amănun
țită și se vor lua mă
suri de mare severita
te împotriva giranților 
creșelor și grădinițe
lor clandestine, mer- 
gînd pînă la pedeansa 
cu închisoarea". Dar, 
punînd punctul pe i, 
cotidianul TIMES no
tează pe marginea 
„scandalului revoltă
tor al creșelor clan
destine" că „nimic nu 
se va rezolva dacă nu 
vor fi controlate si 
temperate preturile 
exagerate care se cer 
părinților în creșele si 
grădinițele autori
zate".

lucruri, 
municipal 
arară în

p. NICOARA
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