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Ziarul botoșănean
Adevărații cîștigători;

Calitatea și cantitatea a sărbătorit 40 de ani
de la aparițieproducției

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

„Clopotul"
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Rezultatele
unui avans

de 32
de zile

Cu cîtva timp in 
urma, utecistele și u- 
teciștii organizației 
schimbului A din sec
ția tricotat - cotton 
de la Întreprinderea 
bucureșteană „Trico- 
dava“ și-au luat an
gajamentul să produ
că lunar, peste plan, 
cite 110 bucăți tricot. 
Sub conducerea pri
cepută a ajutorului 
de maistru Adrian 
Tănase, tinerii au 
reușit să-și onoreze 
angajamentul. Iniția
tiva lor a mai avut 
însă și o altă valoa
re decît cea strict bă
nească. Ea i-a deter
minat pe colegii lor 
din organțzația schim
bului B, mai nume
roși și cu mai multă 
experiență, ca după o 
matură analizare a 
propriilor posibilități 
să-și ia un angaja
ment asemănător. Ți-

nînd seama de forțe
le mai mari de care 
dispun, și-au propus 
să depășească, zilnic, 
planul cu 25 de bu
căți tricot. In plus, 
angajamentul lor mai 
cuprinde: creșterea
indicelui de calitate 
cu 3 la sută și eco
nomisirea a 300 de 
ace de tricotat lunar.

— Aceste angaja
mente sînt bine chib
zuite. ne asigură Iri
na Nicolae, secretara 
comitetului U.T.C 
Uteciștii din secția 
tricotat-cotton le pol 
duce la îndeplinire, 
după cum. s-a văzut 
și le pot chiar de 
păși. Metodele apli
cate de ei sînt: buna 
cunoaștere a meseri
ei, disciplină de pro
ducție și tehnologică, 
spirit de inițiativă.

Tinerii din între
prindere urmăresc cu

atenție îndeplinirea 
angajamentelor cole
gilor lor de la trico
tat.. Competiția a de
venit mai interesantă 
de cînd s-a transfor
mat intr-o veritabilă 
întrecere între două 
organizații. Se a- 
șteaptă un nou anga
jament din partea 
schimbului A, răs
punsul schimbului B... 
Oricare ar fi câștigă
torul, în fiecare lună 
poate fi altul, adevă
rata victorie o vor 
constitui experiență 
căpătată, înrădăcina
rea credinței că dacă 
vrei, dacă-ți propui 
un -țel și urmărești 
pas cu pas înfăptui
rea sa, se pot realiza 
produse mai multe, 
mai bune, mai fru
moase.

MONICA
ZVIR.IINSCHI

adresatde tovarășulNicolaeCeaușescu
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu persoa
nele oficiale care i-au însoțit 
în vizita oficială în Republica 
Federală Germania, s-au re
întors sîmbătă la amiază în Ca
pitală.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita înalților oaspeți rqmâni, 
în R. F. Germania a constituit o 
expresie evidentă a relațiilor 
bune, prietenești, care s-aw dez
voltat în ultimii ani între cele 
două state, ea incheindu-se cu 
rezultate deosebit de rodnice, 
din toate punctele de vedere. La 
cel mai înalt nivel a fost expri
mată hotărîrea comună de a in
tensifica colaborarea multilate
rală. pe multiple planuri, in a- 
vantajul reciproc, al înțelegerii, 
colaborării, progresului și păcii 
în lume.

Avîr.d loc acum, în preajma 
Conferinței pentru securitate și 
colaborare în Europa, întîlniri- 
le și convorbirile conducătorilor

celor două state, desfășurate 
lntr-o atmosferă deschisă, con
structivă, documentele politice 
de deosebită însemnătate, acor
durile de cooperare economică, 
științifică, tehnică și culturală, 
semnate cu acest prilej au ilus
trat în mod concret posibilitățile 
reale ce există pentru înfăptui
rea telurilor nobile ce stau în 
fata acestei importante reuniuni 
a guvernelor țărilor continentu
lui nostru.

Depășind cu mult cadrul re
lațiilor bilaterale, Declarația so
lemnă comună încheiată la Bonn
— al șaptelea document politic 
de acest fel semnat în cursul 
anului de țara noastră cu state 
din diferite regiuni ale globului
— se impune prin caracterul 
său. prin principiile general va- 

'labile ce le statuează ca o con
tribuție de preț la promovarea 
climatului de pace și securitate 
a unei noi politici în viața inter
națională.

Exprimînd satisfacția opiniei 
publice din tara noastră pentru 
aceste rezultate remarcabile ale

vizitei șefului statului român, 
mii și mii de bucureștenl au ln- 
tîmpinat cu entuziasm pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. șl-au 
manifestat, încă o dată, dragos
tea, mulțumirile profunde ale 
întregului popor pentru efortu
rile susținute ce le depune în ve
derea propășirii patriei noastre, 
creșterii prestigiului ei în lume, 
în slujba înțelegerii și conlucră
rii între popoare în folosul păcii 
și progresului în lume.

Ea aeroportul Băneasa, în în- 
tîmplnare ati venit tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, cu soțiile, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, tina 
Ciobanu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Magdalena Fili—

paș. Ion Ionlță, Vasil® Patilineț, 
Ștefan Andrei.

Erau prezențl membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, personalități ale 
vieții noastre științifice și cul
turale, generali, ziariști.

Au fost de față Bernhard 
Wolf, însărcinatul cu afaceri ad- 
lnterim al R. F. Germania la 
București, șefi al misiunilor di
plomatice acreditați în tara 
noastră, alti membri ai corpului 
diplomatic.

La coborîrea din avion tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, sînt salutari 
cu multă căldură de conducăto
rii de partid și de stat, de ce
lelalte persoane oficiale.

Cetățenii Capitalei, veniți in 
întîmpinare, aclamă entuziast, 1< 
urează bun sosit. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu, răspund k cu 
multă prietenie urărilor <i;’de 
ce le sînt adresate. (Agerpresj

zi, 
Sînt 
prin 
des- '

INIMA LOR BATE
■■'ate încă de la începutul 

i intr-o amplă competiție 
vizind îndeplinirea exemplară 
— cantitativă și calitativă — a 
sarcinilor de plan, întreprinde
rile Centralei materialelor de 
construcții raportează, la 
succese demne de remarcat, 
succese ce vorbesc grăitor, 
limbajul succint al cifrelor,
pre rezultatele pozitive obținute 
pentru indeplinirea cincinalului 
înainte de termen, pentru a 
pune mai devreme Ia dispoziția 
constructorilor importante canti
tăți de materiale. Datele ce le 
avem la îndemînă ne permit a- 
cum, Ia jumătatea anului, să 
aducem la cunoștința cititorilor 
• industrială care se si-

plutonul fruntaș. Pe 
ișadar, întreprinderea

■ ceramice Lugoj care, 
ret de celelalte „co- 
întrcccre, a acumulat 

s față de grafice de 17 
locul imediat următor 

știi din Jimbolia care au 
-o ins; ntea calendarului de 

nlucție cu șase zile. în con- 
.ruarca Clasamentului : I.M.C. 

Deva — 4 zile avans față de pla
nul la zi. I. P. „Progresul" 
Bucureșți — 3 zile, I.P.C.F. Cluj 
și I.M.C. Turda — o zi. Ce în
seamnă in produse aceste 32 de 
zile cîștigate in intrecerea cu 
timpul de colectivele de mun
că ale Centralei materialelor de 
onstrueții ? înseamnă 
locuri de zidărie din

' 381 000 țigle. 8 900 mc
bricate din beton armat. 80 000 
unități cahle din teracotă, 150 000 
tone vată minerală și produse 
din vată minerală, 8 tone dife
rite obiecte sanitare din beton 
armat, 1 mp carton bitumat, 
4 500 mp plăci din faianță, 
287 000 mp tapet lavabil, 500 000 
im covor pvc și 124 000 mp im- 
pistitură din fibre de sticlă bi- 
tumată. Dici, cantități impresio
nante de natcriale de construc
ții livrate mai devreme pe șan
tiere ce vor determina urgen
tarea ritmurilor de execuție, 
grăbirea intrărilor în funcțiune 
a numerose obiective indus
triale și sjeiaie. De menționat că 
în obținută acestor frumoase 
rezultate tinerii, organizațiile 
U.T.C. dir care fac parte și-au 
adus o Mitribuție însemnată, 
eîurturilg Jor integrîndu-se pe 
deplin efrțturilor colectivelor de 
muncă ude îșî desfășoară acti
vitatea, uțerea lor, energia, 
pricepercaîși hotărîrea de a nu 
irosi nici 
lucru, de 
utilajele 
succesele

2 995 000 
beton, 
prefa-

clipă din timpul de 
folosi la maximum 

hl'Iuențînd sensibil 
■purtate.

H. GHIDRIGAN

PENTRU ȘANTIER1
Ei construiesc o uzină. Pen

tru că, ce altceva poate, fi un 
sistem de irigații unde întreg 
procesul de optimizare a ecuați
ei recoltelor record este conceput 
și stăpînit de către om ? Iar ei, 
brigadierii, ridică aici, în Bără- 
gap., în Valea Mostiștei, stații de 
pompare ce vor pulsa viață, 
belșug, pe două sute de mii de 
hectare ; creează vad nou apelor 
Dunării in cursul lor impus spre 
rădăcinile plantelor. Sînt o mie 
cinci sute, dar vor fi mult mai 
mulți. Inima șantierului a fost 
conectată la constelația investi
țiilor de acest gen din țară vizînd, 
în acest cincinal, peste un milion 
și jumătate de hectare. Iar cu 
aproape <> lună în urmă, ampli- 
ficînd o tradiție, tradiția acțiuni
lor eroice de muncă patriotică de 
acum un pătrar de veac, s-au 
constituit. în Șantier Național al 
Tineretului. Și din ziua aceea 
„hei — rup“-ul utecist dă parcă, 
mai mare imbold entuziastei lor 
participări.

De fapt, ce este prevăzut să fie 
complexul Mostiștea ? O amena-

ADAM STOIAN, 
mecanic de atelier

cu utilitate complexă : na- 
hidrocentrală electrică, 

desecări și fond piscicol, 
magistrat, după aproape 

kilometri de la

jare 
vigație, 
irigații, 
Canalul 
doisprezece 
Dunăre, se va... pierde în lacurile

Odată cu noul sezon de activități 
in aer liber reluăm acțiunea 

„Scinteii tineretului"

POATE DEVENI TENISUL 
UN SPORT DE MASA?

• Un prim bilanț edificator : 363 de terenuri de 
tenis valorînd circa 11 000 000 lei

• Alte 52 de organizații U.T.C. si asociații 
sportive dotate cu rachete și mingi de către 
Federația de tenis

® Actualitatea pe scurt din fora
și de peste hotare

ÎN PAG. A III-A

Plecarea de pe aeroportul Koln-Bonn

GH. FECIORU

(Continuare in pag,, a ll-a)

ROZALIA HERMAN, 
tehniciană

de acumulare Ezer, Mostiștea, 
Frăsinet și Preazna, create în 
spatele unor baraje din beton fi 
pămint. Stațiile de pompare 
Preazna și Frăsinet, dotate cu 
agregate reversibile, vor funcțio
na — premieră în țara noastră — 
și ca centrale electrice, a căror 
putere instalată va fi de 20 me
gawați. Ecluze create în corpul 
barajelor vor permite navigarea 
vaselor cu deplasamente de 1 500 
tone utilizate de transporturi. Iar 
apa va fi folosită la irigarea prin 
aspersiune a două sute de mii 
de hectare, aducînd în hambare 
un spor de recoltă echivalent 
cu a douăzecea parte din întreaga

In pagina a 2-a

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Republica Federală

Germania a președintelui Consiliului de St'x

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceai

Sîmbătă 30 iunie, s-a încheiat 
vizita oficială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
întreprins-o în Republica Fede
rală Germania.

Aeroportul Koln-Bonn, unde 
s-a desfășurat ceremonia plecă
rii este împodobit, ca și în ziua 
sosirii, cu drapelele de stat ale 
celor două țări. A sosit pentru 
a-și lua rămas bun președintele 
Republicii Federale 
Gustav Heinemann.

Germania 
împreună

Dietrich Spangenberg, șeful Ofi
ciului prezidențial federal, per
soane oficiale vest-germane.

La ceremonia plecării parti
cipă ambasadorul României la 
Bonn, Constantin Oancea, mem
bri ai ambasadei și Agenției e- 
oonomice ale țării noastre. Este 
prezent, de asemenea ambasa
dorul R. F. Germania la Bucu
rești, Erwin Wickert.

Cei doi președinți primesc ra
portul comandantului gărzii de 
onoare aliniate pe aeroport, apoi 
trec în revistă garda.

Răsună acordurile imnurilor

tractelor de cooperare cu în
treprinderi din această ța
ră, scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu-Româma", aclamă, 
flutură stegulețe tricolore, ex- 
primîndu-și încă o dată dragos
tea și respectul pentru conducă
torul țării noastre.

Un grup de copii oferă celor 
doi președinți, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Hilda Hei
nemann, buchete de trandafiri 
roșii.

La scara avionului, cei doi 
președinți iți iau un călduros ră
mas bun. îsi string mîinile.
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Republica

Federală Germania a președintelui
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu
I.» invitația președintelui Re

publicii Federale Germania, 
Gustav W. Heinemann, și a 
doamnei Heinemann, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a făcut împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
o vizită oficială în Republica 
Federală Germania, în perioada 
28—30 iunie 1973.

în timpul șederii în Republica 
Federală Germania, președintele 
Consiliului de Stat și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat, în 
afară de Bonn, obiective indus
triale din orașele Oberhausen, 
Hanovra. Wolfsburg, Hamburg 
și Bremen.

Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, expresie a bu
nelor relații care s-au dezvoltat 
între cele două țări.

în cursul vizitei, președintele 
Consiliului de Stai al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Federale 
Germania. Gustav W. Heine
mann, si cu cancelarul federal 
Willy Brandt, la care au parti
cipat :

Din nartea Republicii Socia
liste România :

Ion Palan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minlstml 
comerțului exterior ; George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe : Virgil Actarlan. mi
nistrul Industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii i Gheorghe Oprea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat : Constantin Oancea. amba
sadorul Republicii Socialiste 
România in K. F. Germania, 
consilieri și expert!.

Din partea Republicii Federale 
Germania :

Gerhard .Tahn, ministrul fede
ral a! justiției ; dr. Hans Fri- 
derichs. ministrul federal al e- 
conomiei : Egon Bahr. ministru 
cu însărcinări speciale la Cance
laria federală : dr. Hans-
Georsr Sachs, secretar de stat 
în Ministerul de Externe, 
prof. dr. Karl-Heinz Sohn, se
cretar de stat in Ministerul Fe
deral pentru Colaborarea Eco
nomică; dr Erwin Wickert, am
basadorul Republicii Federale 
Germania in Republica Socia
listă România, consilieri si ex
pert!.

Președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a 
avut o întrevedere cu Walter 
Scheel, vicecancelar si ministru 
de externe al Republicii Fede
rație Germania.

Ion Pățan. vicepreședinte »I 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. «*a înfîlnlt 
si a avut discuții cu dr. Hans 
Friderichs, ministrul federal al 
economiei. ,

George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a avut tn- 
tllniri de lucru cu Walter Scheel, 
vicecancelarul și ministrul de 
externe a| Republicii Federale 
Germania.

Convorbirile șt Întrevederile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate și Înțelegere re
ciprocă. expresie a evoluției as
cendente a colaborării între cele 
două țări. Ele au fost consacrate 
unui schimb cuprinzător de pă
reri cu privire la adincirea si 
lărgirea relațiilor bilaterale, pre- 
eum si la probleme actuale eu
ropene si internaționale.

Părțile au subliniat importan
ta si utilitatea contactelor între 
eele două țări, la toate nivelu
rile si au exprimat dorința reci
procă de a le continua »i dez
volta în viitor.

In acest context, ele au evocat 
cu satisfacție semnificația și re
zultatele vizitei în România a 
președintelui Republicii Federa
le Germania. Gustav W. Heine
mann, precum și contactele tot 
mal frecvente dintre membrii 
guvernelor celor două tărf. care 
au adus contribuții valoroase la 
dezvoltarea relațiilor reciproee 
in diverse domenii.

Animați de dorința de a adinei

șl dezvolta. In continuare, ra
porturile dintre Republic» So
cialistă România și Republica 
Federală Germania și de a în
tări contribuția lor Ia cauza pă
cii și securității internaționale, 
precum și la dezvoltarea coope
rării intre toate statele, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
oancelarul federal Willy Brandt 
au semnat Declarația solemnă 
comună a Republicii Socialiste 
România si Republicii Federale 
Germania.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție progresul continuu 
al relațiilor dintre cele două 
țări care au căpătat un puternio 
impuls de ia stabilirea, in anul 
1967. a relațiilor diplomatice. A- 
rest act. in lumina evoluției po
litice, și-a dovedit însemnătatea, 
aiit pentru raporturile bilatera
le. cit și pentru normalizare, tn- 
telegere șl destindere in Europa, 
n aceleași scopuri, ele au evi

dential existenta unor noi posi
bilități pentru aprofundarea și 
lărgirea colaborării bilaterale in 
diverse domenii.

Părțile au constatat, de ase
menea. cu satisfaejie dezvolta
rea favorabilă a relațiilor eco
nomice intre România șl Repu
blica Federală Germania, in ca
drul cărora au crescut sensibil 
schimburile comerciale, s-au 
stabilit raporturi de cooperare 
In multe domenii Intre organl- 
rații și întreprinderi din cele 
două țări. In dorința de a adin
ei și extinde colaborarea eco
nomică, cele două părți vor 
acorda o atenție și mai mare 
cooperării industriale și tehnice. 
Ele au exprimat hotărirea lor 
de a extinde cooperarea în noi 
domenii, potrivit dezvoltării lor 
economice și cerințelor acestei 
cooperări

In acest scop, președintele 
Nicolae Ceaușescu și cancelarul 
Willy Brandt au semnat un a- 
cord pe termen lung privind co
laborarea economică, industrială 
și tehnică, care va asigura rela
țiilor economice o bază stabilă 
și de durată.

Pornind do Ia rolul crescind 
al științei și culturii oa factor 
pentru o mal bună cunoaștere 
reciprocă și apropiere, cele două 
părți au reafirmat voința lor de 
a adinei colaborarea în aceste 
domenii prin acordurile și înțe
legerile pe care le-au semnat.

Pe lingă acordul de colaborare 
economică, industrială și tehnică 
menționat, in timpul vizitei au 
fost semnate :

— Acordul pentru evitarea 
dublei impuneri ;

— Acordul de asistentă so- 
eială ;

— Acordul de colaborare cul
turală și științifică ;

— Acordul de colaborare in 
cercetarea științifică și dezvolta
rea. tehnologică ;

— înțelegerea de colaborare 
în domeniul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice ;

— Convenția privind deschi
derea reciprocă de biblioteci ;

— Programul de colaborare in 
domeniile culturii și științei pe 
anii 1973—1974.

Totodată, in dorința de a com
pleta și de a lărgi cadrul juridic 
al relațiilor dintre ele. părțile 
au convenit să înceapă in eurind 
negocieri pentru incheierca unor 
înțelegeri in următoarele dome
nii : garantarea reciprocă a in
vestițiilor, piotecția mediului în
conjurător, relațiile consulare și 
facilitarea acordării vizelor, na
vigația fluvială, scutirea reci
procă de taxe rutiere, colabora
rea tehnico-știintifică in dome
niul agriculturii, colaborarea in
tre ministerele sănătății, colabo
rarea între societățile de radio- 
televlzlune.

In ceea ce privește Berlinul 
occidental, cele două părți s-au 
pronunțat pentru realizarea în
țelegerilor celor patru puteri și 
au declarat că, în aceste pro
bleme, vor acționa corespunză
tor cerințelor unei destinderi 
durabile. întăririi păcii, securită
ți! și cooperării in Europa.

Ilotărfte să-și aducă contribu

ția la consolidarea păcii și dez
voltarea cooperării în Europa, 
cele două părți au exprimat 
convingerea că întărirea secu
rității trebuie să se bazeze pe 
respectarea principiilor funda
mentale ale dreptului interna
țional, caj'e au fost reafirmate 
și în Declarația solemnă co
mună.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu desfă
șurarea și rezultatele consultă
rilor multilaterale de la Helsinki 
pentru pregătirea conferinței de 
securitate și cooperare în Euro
pa. Ele au exprimat dorința ca 
această conferință să contribuie 
la consolidarea păcii și securită
ții in Europa prin lărgirea cola
borării economice, tehnioo-știin- 
țifice, în domeniul protecției 
mediului înconjurător, prin creș
terea schimburilor in domeniile 
culturii șl educației, difuzarea 
■nai largă a informației, extin
derea contactelor dintre oameni, 
soluționarea problemelor umani
tare.

Conferința trebuie să conducă 
la excluderea folosirii forței sau 
amenințării ou forța, astfel ca 
toate statele să fie ferite de ori
ce agresiune, presiune, imixtiu
ne oau impunere a voinței altul 
stat și să asigure condiții în care 
toate popoarele să dispună do 
soarta lor. potrivit voinței și in
tereselor proprii și să se dez
volte liber.

Au fost discutate probleme re
feritoare la reducerea reciprocă 
și echilibrată a forțelor armate 
și armamentelor in Europa cen
trală, în lumina convorbirilor de 
la Viena.

Pornind de la faptul că secu
ritatea in Europa trebuie să tină 
seama de aspectele militare, păr
țile s-au pronunțat in favoarea 
unor măsuri de natură să asi
gure securitatea tuturor statelor, 
să contribuie la relații mai sta
bile și ia o pace durabilă pe 
continent.

Cele două părți au evidențiat' 
influența pozitivă a dezvoltării 
unor relații de bună vecinătate 
în Balcani, asupra promovării 
destinderii și securității in Eu
ropa.

Părțile s-au pronunțat pentru 
soluționarea pe calea tratativelor 
a tuturor problemelor litigioase 
dintre state.

In legătură cu evoluția situa
ției din sud-estul Asiei, părțile 
au salutat cu satisfacție încheie
rea Acordului cu privire la în
cetarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam, precum și 
semnarea Acordului privind re
stabilirea păcii și realizarea în
țelegerii nationale in Laos și au 
exprimat, totodată, speranța ca 
aceste acorduri se vor realiza 
astfel incit să ducă la pace și la 
stabilitate in Indochina.

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu 
continuarea situației încordate 
din Orientul Apropiat și au su
bliniat necesitatea unei soluții 
politice a conflictului, pe baza 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate 242 din 22 noiembrie 1967, 
in conformitate cu interesele și 
drepturile legitime ale tuturor 
țărilor și popoarelor din această 
regiune.

Cele două părți au subliniat, 
de asemenea, necesitatea de a 
se conjuga eforturile statelor 
pentru promovarea progresului 
economic și social al tuturor ță
rilor, îndeosebi in țările în curs 
de dezvoltare, ceea ce constituie 
o responsabilitate comună si îm
părtășită de întreaga comunitate 
internațională pentru a elimina 
decalajul dintre țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvol
tate.

Părțile și-au exprimat via lor 
satisfacție pentru convorbirile 
rodnice care au avut Ioc și au 
apreciat că vizita președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Fede
rală Germania reprezintă o con
tribuție deosebit de importantă 
Ia dezvoltarea relațiilor intre 
cele două țări și. totodată. Ia 
întărirea păcii, securității și co
operării in Europa șl în lume.

După o lungă și oarecum 
inexplicabilă tăcere, programul 
pentru tineret și-a regăsit săp- 
tămina trecută severitatea, în- 
tirziind într-o conversație fără 
prejudecăți, dar și fără nuanțe, 
cu doi tineri și zdraveni pier- 
de-vară ; parazlți, cum li se 
mai spune disprețuitor ți cu 
lămurirea de circumstanță cum 
că, deși nu muncesc, iată că spre 
stupoarea noastră deloc politi
coasă, băieții ăia mănîncă I 
Ce-i drept, nu prea au chef de 
vorbă, nu prea sint în stare să 
explice ce-i cu ei, își înțeleg ți 
nu-și prea înțeleg lenea ți plic
tisul, sînt flegmatici, dar nu 
agresivi, suportă poate roșind 
reproșurile, iar întrebările cad 
în ei ca într-o prăpastie fără 
fund, fiindcă nu au, de ce să 
ne amăgim și s-o căutăm cu 
luminarea, ceea ce se cheamă 
o concepție despre viață, sînt 
adică un soi de plante crescute 
anapoda, și dezmeticirea la care 
se văd îndemnați deocamdată 
cu binișorul le apare probabil 
ca o lipsă de loialitate, că o 
brutalitate de prisos, ca un stri
găt de alarmă pentru care n-au 
auz, atîta timp cit ei nu s-au 
mișcat încă din indolență șî 
contemplare. Autenticitatea pre

zenței la televizor a celor doi 
băieți din Brașov nu poate fi 
contestată. De altfel, cam de 
fiecare dată cînd s-a ajuns în 
situația extremă de a face edu
cație pe această cale unor ne
isprăviți, împotriva tuturor 
măsurilor de prevedere, dar pe 
deplin explicabil pentru mijlo
cul de comunicare în masă fo
losit (televiziunea, evident, ale 
cărei secrete nu sînt deocam
dată la îndemîna oricui), auten
ticitatea n-a avut de suferit, 
ba, mai mult, a atins uneori 
acea intensitate de unde începe 
de obicei compasiunea și îngă-

a urmat, conversația cu „excep
țiile" s-a pierdut în zona unul 
interes stînjenltor, rigiditatea 
reporterului, iritarea lui de 
tînăr care n-are dubii sau dacă 
a avut și le-a limpezit după o 
atentă meditație asupra îndato
ririlor sale civice, convingerea 
fermă că fiecare silabă a sa lo
vește unde trebuie, că fiecare 
Întrebare a sa răscolește regrete 
adinei șl sincere în indiferentul 
interlocutor țintuit pe nebăgate 
de seamă la stîlpul infamiei, că 
fiecare capăt al acuzării face 
din acesta un vinovat fără nă
dejde a transformat ancheta

ILIE DILGARU, 
screperist

Balul studenților
Sfârșitul sesiunii de exame

ne a fost marcat în centrul 
universitar București de o 
manifestare devenită tradi
țională — Balul fruntașilor. 
In Complexul cultural-sportiv 
universitar Tei s-au reunit, în
tr-o , atmosferă sărbătorească, 
mii de studenți, evidențiata 
notelor maxime, integraliștii 
unei sesiuni desfășurate sub 
semnul unei sporite exigente, 
autorii mobilizatoarei che
mări la întrecere pe tărîm 
profesional și științific. Imnul 
studențesc a deschis un amplu 
program la care au participat 
corul de cameră al* centrului 
universitar, orchestre studen
țești, grupuri de mimi, an
sambluri de estradă, echipe 
de dansuri. Desfășurată pînă 
tîrziu spre orele dimineții, 
antrenanta manifestare a stu
denților bucureșteni marchea
ză în calendarul universitar 
debutul perioadei de practică 
în producție, o nouă etapă a 
perfecționării viitorilor spe
cialiști.

C. S.

Să r bă toa srea
SimbAU seara, Universal-clubul 

— forul cultural al tinerilor din 
sectorul 3 al Capitalei — era îm
podobit ca pentru zile mari. Bi
roul comitetului U.T.C. din acest 
sector — și nu mai este nevoie să 
amintim că aici există o pondere 
economică de mare stimă In con
stelația industrială bucureșteanâ — 
a analizat stadiul întrecerii utc- 
ciste „Tineietul — factor activ in 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen" după șase luni și a 
acordat diplome de onoare unui 
număr de 11 tineri fruntași din 
sector : unuia pentru economisirea 
a 100 kg electrozi, altuia pentru 
economisirea de fire textile cores
punzătoare cu confecționarea a 
200 de pulovere peste plan, altuia 
pentru participarea directă la 
realizarea unei locomotive Diesel 
a tineretului șl așa mal departe, 
pentru alte Înalte fapte de mln- 
drie profesionale și uteciste. A-

vor munci bine, nimic nu ne 
împiedică să credem că ața se 
va întîmpla-, va fi nevoie să ne 
schimbăm radical atitudinea, 
ceea ce „nu cadrează" cîtuși de 
puțin cu niște principii ale 
noastre.

Bun, deci, băieții în chestiune 
nu muncesc, dar mănîncă, băie
ții in chestiune trăiesc pe spi
narea părinților, băieții în 
chestiune hoinăresc prin parcuri 
și pe bulevarde, mai există 
apoi o mamă care a chemat 
televiziunea să-i urnească fe
ciorul la treabă, mal există doi 
vecini care știu ce este bine și

CONVERSAȚII
duința. Grijuliu, realizatorul 
anchetei din cadrul „Serii pen
tru tineret", Emil Ghițulescu, a 
pornit de la realitatea incon
testabilă că cei doi tineri sint 
o nefericită excepție, una din 
acele excepții care dau atîta de 
furcă și pentru care nu totdea
una se găsesc și răspunsurile 
cele mai cuminți și cele mai 
folositoare ; din care pricină, în 
cazul anchetei comentate aci, 
precizarea — făcută fără emo
ție și fără semnificație aparte, 
o simplă și răspicată afirmație 
în cuvinte . cele mai
uzate — a fos a ce

într-o Investigație nerăbdătoare 
a unui anchetator fără scrupu
le. Dacă asta s-a dorit, atunci 
ancheta a fost o certă reușită. 
Cum trebuie totuși să avem 
încredere în buna credință a 
reporterului, am convenit că cei 
doi tineri merită, în adevăr, să 
fie scuturați, deși, s-ar cuveni 
să observăm, mare lucru nu ni 
s-a spus despre ei, mare lucru 
nu ni s-a arătat despre ei, 
mare lucru nu ni s-a dat de 
înțeles despre el ca să îndrăz
nim să-i privim ca pe niște 
infractori. La urma urmei, dacă 
mîine ei vor munci, și poate

ce nu este bine, mai există și 
„sfatul omeniei" care se stră- 
duie să aducă pe calea cea 
dreaptă pe cei rătăciți, dar nu 
știm, dar nu ni s-a spus, dacă 
băieții în chestiune, nutresc 
vreun interes pentru o altă 
viață, și de ce, și cum, șl pînă 
cînd ? Nu știm, nu ni s-a spus, 
nici ce este cu zdrahonul bărbos 
de pe banca din marginea unu; 
parc care flutură cu insolență 
spre timizii realizatori cărțile 
de joc, nu știm, nu ni s-a spus, 
nici ce este cu acea gașcă de 
pierde-vară care întorc spatele 
acelorași realizatori și-și văd

VASILE CRISTACHE 
sudor

FLORIN MIHĂILESCU, 
inginer

INIMA LOR BATE
PENTRU ȘANTIER

(Urmare din pag. I)

producția de cereale a țării cttn 
1972. In aceste zile, Insă com
plexul Mostiștei înseamnă șantier. 
Adică o concentrare de oameni 
și mașini. înseamnă esoavarea a 
douăzeci de milioane metri cubi 
de pământ țt dragarea a altor 
citeva zeci de milioane ; înseam
nă realizarea unor baraje In cor
pul cărora se depun betoane fi 
pămînt în cantități aproape egale 
cu ceea ce se materializează la 
Hidrocentrala de pe Lotru; în
seamnă montarea de conducte 
îngropate însumând o lungime cit 
jumătate din granițele țării. De 
fapt înseamnă muncă, renunțări, 
foarte multe renunțări, dăruire, 
mândrie și răspundere de comu
niști. Se lucrează în oîmp, izo
lat ; ziua, cel mai adesea, masa 
se rezumă la o conservă încălzită 
iar apa de la gheață este doar 
un vis; oboseala rareori acordă 
„bilet de voie" pentru programul 
televiziunii sau vreun film. Dar 
acești „șantieriști" înfăptuiesc un 
lucru de o excepțională impor
tanță, vital pentru noi toți : 
aduc apa fertilizatoare pentru 
cîmpie, fac să crească pîinea 
țării. Iar acest efort îi înfrumu
sețează, robustețea lor sufletească 
și fizică poate fi invidiată de toți 
aceia care-și caută plăcerile doar 
prin baruri... Inima lor bate pen
tru șantier, iar realizările, ele în 
primul rînd, sînt cele care le 
aduc sau nu le aduc sa
tisfacții. In dialogul lor ci
frele, lucrările sau tipurile de 
utilaje au o semnificație anume, 
aproape imposibil de sesizat de 
către noi, ceilalți. L-am ascultat 
pe inginerul Constantin Tatu — 
și m-a impresionat trăirea lui — 
vorbind despre inovația de a 
clădi în mijloc de mlaștină sta
ția de pompare S.R.P.A.-112 fără 
cheson, ci prin folosirea batar- 
doului. „La început oamenii 
m-au privit cu scepticism, spune 
dumnealui, considerînd metoda 
propusă ca neavenită; ba din 
unele birouri am și fost avertizat 
că voi răspunde penal dacă tre
burile n-or să iasă bine. Dar 
n-am descurajat. Firește, aver
tismentul mi-a tăiat somnul, m-a 
trimis în bibliotecă, m-a obligat 
la sute și sute de calcule, să uit 
de toate și de toți. Concluziile 
veneau, însă, în continuare să

fruntașilor
ceastă inedită sărbătoare a frun
tașilor a găzduit și emoționanta 
prezență în mijlocul tinerilor al 
unor Eroi ai Muncii Socialiste din 
sector și, de asemenea, a unor 
foști brigadieri de pe șantierele 
naționale ale tineretului din pe
rioada reconstrucției patriei

Și toate ar fi fost bune șl fru
moase dacă acest eveniment ar fi 
fost marcat și de prezența unul 
mai mare număr de tineri — 
colegi al celor evidențlați. Dar. cu 
maximum 30 de spectatori, mani
festarea a avut un caracter limi
tat. Deșt festivitatea, tn sine, a 
avut un real succes, cel care ar 
fl trebuit să mobilizeze cele citeva 
sute de tineri pe care se conta, 
și-au făcut datoria pe jumătate 
sau chiar mal puțin.

EMANUEL ISOPESCU

hrănească ideea inițială : fără 
cheson, metotă care cere risc 
pentru toți cei care lucrau sub 
presiune, cheltuieli mari, cel 
puțin două surse de alimentare 
cu energie electrică... Am acțio
nat pe propria-mi răspundere. 
Acwn stația este deja finisată, 
iar la rubrica economii este în
scrisă cifra de 2,5 milioane de 
lei". Simplu : „am acționat pe 
propria-mi răspundere", „acum 
stația e deja finisată..." Oare, 
între cele aouă momente despăr
țite în timp, cum a arătat acest 
bărbat, tot așa bine dispus oa 
acum ? Risca enorm, valoarea 
investiției însumând citeva zeci 
de milioane de lei. Și putea să 
se înfricoșeze la gîndul că va fi 
pus să dea socoteală 4n cazul ne
reușitei. Dînd înapoi s-ar mai fi 
realizat oare acel impresionant 
volum de eoonomii ? S-ar fi tre
cut, curînd, la preluarea acestei 
eficiente și operative metode, a 
batardoului, în cazul sistemelor 
de irigații ? Cine știe...

Și i-am văzut lucrind pe bul
dozeristul Dumitru Popa și pe 
draglinistul Gheorghe Toma. Ma
nevrau cu dezinvoltură manete, 
făceau ca pământul să „sufere" 
roditoare modelări. Sînt din sa
tele vecine șantierului și au de
prins meseria aici, pe șantier. 
Lucrează, trăiesc, gîndesc ca 
demni componenți ai clasei mun
citoare de la sate; pun umăr 
comunist la dezvoltarea pe toate 
planurile a satului, la urbaniza
rea acestuia. Poartă uniformă 
albastră și ecuson de brigadier, 
iar zilele de după constituirea 
Șantierului Național au clfpătat

din partea lor o și mai mare 
încărcătură de fapte, la fiecare 
trei zde au reușit îndeplinirea 
planului fi pentru a patra... Au 
acum un avans de decadă față 
de grafioe, și, lucru foarte im
portant, depășirea a fost obți
nută cu combustibilul economi
sit prin închiderea și a color mai 
neînsemnate vane ale risipei. 
Elanul, dăruirea și trăirea lor în 
actualitate au născut, în felul a- 
cesta, pe cel mai grandios șan
tier hidroameliorativ al țării o 
inițiativă: „Să lucrăm cu com
bustibil economisit cel puțin o zi 
din săptămînă”.

Firește, Ia panoul de onoare al 
șantierului figurează numele a 
foarte mulți brigadieri. Ale lui 
Gheorghe Mitea — electrician, 
Ion Dulgheru — zidar, Ilie 
Dîlgaru — Șofer, Constantin Bi- 
chescu — screperist, Valeria Maf
iei — mecanic auto, Vasils Stan- 
eiu — fierar betonist, Doina 
Petre — economistă, Gheorghe 
Lupu — topograf. O bună porte 
dintre ei au venit pe acest șan
tier după ce au încheiat lucrul 
pe altele, sînt însă foarte mulți 
care aici au primit botezul. Și 
unii și alții, detașamentele oe-i 
cuprind, duc un dialog de la dis
tanță în întrecerea pentru mai 
mult, pentru o calitate supe
rioară a lucrărilor. Sînt urmași 
demni ai generației care, cu 25 
de ani în urmă, s-a integrat eroic 
în acțiunea de reconstrucție a 
țării; cinstesc munca, i-au des
coperit frumusețile, o înțeleg ca 
pe o sursă a existenței, a defini
rii lor ca oameni.

MOMENT DE BILANȚ 
ÎN VALEA CARASU

Moment important pe Șantierul național al tineretului din 
sistemul de irigații Valea Carasu : iert a avut loc careul 
festiv prilejuit de prezentarea bilanțului de activitate pe cei 
trei ani scurși de la înființarea sa. Momentul are dublă 
semnificație : lucrările pe acest important obiectiv al agri
culturii noastre, și al cincinalului pe care întregul popor s-a 
angajat să-l îndeplinească în patru ani și jumătate, a fost 
predat beneficiarului la întreaga capacitate ; întregul deta
șament de brigadieri deplasîndu-se în nordul Dobrogei în 
județul Tulcea, unde se realizează un sistem de irigații în
tins pe aproape o sută de mii de hectare. O lucrare ce a 
solicitat efortul a cîtorva mii de oameni de-a lungul a șase 
ani și ceva : o sută optzeci de mii de hectare amenajate 
pentru irigații, schimbă din temelii aspectul agricol al Do- 
brogei, îi conferă un pronunțat caracter industrial. Dar, des
pre toate acestea, vom reveni cu un amplu reportaj.

GI1. F.
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® Tn spiritul 
dreptății

liniștiți de treburile lor leneșe, 
și desigur, nu amănunte pito
rești așteptam de la descoperi
rea acestei lumi în care acel 
băieți au coborît, ci tocmai ar
gumentele care să dea dezba
terii profunzime ; pentru că 
asta s-a urmărit, nu dovedirea 
că televiziunea este o Instituție 
caritabilă ce-și mai permite și 
luxul de a demonstra că totdea
una are dreptate. în sfîrșit, pen
tru a nu fi schematică, ancheta 
a dat cîștlg de cauză dorinței 
reporterului consemnînd, alături 
de nehotărîrea unuia dintre ti
neri, miracolul pătrunderii ce
luilalt tînăr In uzină. Nu mă 
îndoiesc că a fost întocmai așa 
și că tînărul pînă mai ieri ne
isprăvit își va afla în uzină 
adevăratul său rost. Ultimele 
imagini ale anchetei au deschis 
și mai larg această perspectivă 
luminoasă înregistrînd convin
gerile unul tînăr muncitor din 
preajma unui complicat panou 
dă comandă, convingeri frumoa
se și cinstite, pe care însă 
stîngăcia aceluiași reporter le-a 
făcut să sune nefiresc. Și astfel, 
uneori, din prea multă grijă, 
dacă nu de-a dreptul din teama 
și neștiința de a spune adevă
rul pînă la capăt, bunele inten
ții rămîn doar un pretext pen
tru agitații verbale. Este și ca
zul anchetei transmisă într-o 
„Seară pentru tineret" fără 
nimic altceva important în ea.

CONSTANTIN STOICIU

TRADIȚIILE MUNCII
PATRIOTICE 

lN ACTUALITATE 
® Terasa Brăilei
Șantierul național al tinere

tului din Terasa Brăilei a trăit 
un eveniment deosebit al acti
vității sale. Peste 500 de tineri 
muncitori care lucrează pe cele 
opt șantiere ale tineretului din 
județul Brăila s-au întîlnit în 
comuna Bordei Verde pentru a 
analiza munca desfășurată în 
perioada anului trecut, moment 
ce s-a constituit totodată într-o 
bogată festivitate dedicată apro
piatei aniversări a împlinirii 
unui sfert de veac de la în
ființarea primelor șantiere na
ționale.

La această festivitate au fost 
prezenți tovarășii Silvia Ilie, 
secretară a C.C. al U.T.C.. Radu 
ducă, secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R., Ale
xandru Coadă, prim-secretar al 
Comitetului județean Brăila si 
U.T.C., precum și alți activiști 
de partid și de U.T.C.

Raportul prezentat de coman
dantul șantierului național Te
rasa Brăilei, loan Trufașu, a 
relevat succesele obținute de 
brigadieri în cursul anului 1972, 
precum șl angajamentele for
mulate pentru viitor, în cadrul 
întrecerii „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen". Au luat 
de asemenea cuvîntul tovarășii 
Radu Ciucă, secretar al comi
tetului județean de partid, ți 
Silvia Ilie, secretară a C.C. al 
U.T.C.

ParticipanțU la manifestare 
au adoptat apoi, intr-o atmos
feră de puternic entuziasm, tex
tul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU.

T. ENACHE

• Tarni fa
Ieri a avut loc in cadrul Șan 

flerului Național al Tlneretuhr 
de la amenajarea hidroenerge 
tică Someș, tradiționala adunare 
anuală a brigadierilor, impor
tant moment al bilanțului asu
pra muncii susținute. Careul 
festiv al brigadierilor, îmbrăcați 
în salopete albastre, salută în 
acordurile clntecuJui ,,Sub stea
gul partidului" înălțarea drape
lului patriei și aducerea drape
lului organizației de tineret. 
Comandanții celor 6 brigăzi 
prezintă raportul comandantului 
Șantierului Național al Tinere
tului, Mircea Sasu. Sînt prezenți 
aproape 500 de tineri brigadieri, 
în cadrul adunării festive, ra
portul prezentat menționează 
succesele obținute de tinerii 
brigadieri integrați în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen", ca și argumentele 
care au contribuit ca șantierul 
de la 'farriița să devină nu nu
mai o școală a pregătirii profe
sionale, ci și a maturizării poli
tice.

Adunarea brigadierilor de la 
Tarnița a fost salutată de to
varășii Constantin Boștină. se
cretar al C.C. al U.T.C., și Soos 
Manea Carol, secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R.. 
care au adresat celor pre 
zenți felicitări pentru rezultat 
obținute și le-au urat noi suc
cese in muncă. Momentul festiv 
de aici, înscris printre manifes
tările ce marchează în acest an 
un sfert de veac de la Înființa
rea șantierelor de muncă patrio
tică de la Agnita-Botorca, Sal- 
va-Vișeu, Bumbești-Livezeni 
subliniază puternic continuita
tea unei tradiții în cadrul că
reia uteciștii de astăzi nu s» 
dovedesc mai prejos decît îna
intașii lor, mărturisind prin 
muncă patriotismul unei gene
rații conștiente și deplin anga
jată în făurirea României socia
liste.

CALIN STANCULESCU

La începutul acestui an, 
ziarul nostru a luat atitudi
ne față de modul de compor
tare în familie a tinărului 
Constantin Milcu, doctor in 
comuna Ștefan cei Mare, 
județul Argeș. In vreme ce 
vindeca oameni, medicul își 
chinuia soția, bruseînd-o, in- 
juriind-o, silind-o să urce 
scările judecătoriei. încer
când să iasă „basma curată", 
C. M. a început să tune și 
să fulgere, socotindu-se ne
dreptățit, pozind mai depar
te în victimă. Dar cei ce ve
ghează la respectarea legilor 
statului au făcut dreptate. Și 
Ministerul Sănătății a inter
venit cu competența sa în 
acest caz. Zilele acestea re
dacția a primit punctul de 
vedere al acestuia. 11 repro
ducem : „Colegiul medicilor 
și farmaciștilor de la circum
scripția sanitară Ștefan cel 
Mare din județul Argeș, ana- 
lizînd abaterile dr. Milcu 
Constantin, a hotărît sanc
ționarea sa eu blamarea în 
fața personalului medico-sa- 
nifar din unitate.

De asemenea, în ședința 
din 10 aprilie 1973, care a 
avut loc la spitalul Costești, 
s-a adus Ia cunoștința între
gului corp medical sancțio
narea aplicată dr. Milcu Con
stantin. Tot în acest cadru 
s-a hotărît ca Direcția sani
tară să nu-i mai admită în
scrierea la examene sau con
cursuri timp de un an..."

se

față de condițiile de viață 
ale mecanizatorilor. Era vor
ba și de comuna Racovița. 
Critica a fost însușită. Tine
rilor mecanizatori le-a fost 
asigurată masă caldă de trei 
ori pe zi, la un preț conve
nabil. A fost zugrăvit dor
mitorul, televizorul a fost 
reparat și pus la dispoziția 
tinerilor mecanizatori.

„Cu data de 1 iunie,
precizează în răspunsul pri
mit de la U.J.C.A.P.. a fost 
angajată o femeie pentru cu
rățenie și spălatul lenjeriei, 
încă odată menționăm eă 
cele sesizate de ziar au fost 
juste și conducerea C.A.P. a 
ajuns Ia concluzia să ia mă
suri de îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale mecani
zatorilor".

N.R. Apreciem operativita
tea cu care s-au luat măsu
rile, dar U.J.C.A.P. ne-a ră
mas datoare să ne comunice 
situația actuală din alte locuri 
vizate în același articol, 
teptăm !

• Fără jumătăți 
de măsură

f/nitrtrrtfitHrtfw

niul lăcătușeriei, electricității 
etc., s-a stabilit ca elevii să 
lucreze în ateliere cu profile 
diverse din cadrul întreprin
derii. S-a constatat ulterior 
că o astfel de organizare nu 
dă rezultatul scontat. Pe baza 
semnalului ziarului nostru 
s-a trecut la profilarea ele
vilor din anii II și III pe o 
singură meserie : strungărie, 
tinichigerie, bobinaj, țesăto- 
rie ; elevii din anii IV conti
nuă să fie instruiți în mese
ria de conducători auto. Pen
tru a fi cit mai bine pregă
tit, maistrul instructor a ur
mat în vacanța de primăvară 
cursuri de perfecționare. A- 
șadar s-a mers fără jumătăți 
de măsură.

• După faptă și., 
răsplată

Aș-

• Critica a fost 
receptată

In ziarul nostru din 16 mai 
a.c. semnalam lipsa de inte
res manifestată în 
comune din județul

unele 
Sibiu

„Ore de practică in postu
ră de cenușăreasă", așa s-a 
intitulat articolul publicat itv 
ziarul nr. 7412, în care se 
criticau unele aspecte ale 
instruirii tehnicn-productive 
a elevilor Liceului nr. 7 din 
Galați în cadrul I.T.O. Răs
punsul primit din partea 
Consiliului popular al muni
cipiului Galați cuprinde mă
surile stabilite pentru regle
mentarea situației. A fost în
cadrat un maistru în specia
litatea „conducători auto" 
care să coordoneze activita
tea de instruire în cadrul 
școiii și in atelierele I.T.O.G., 
care patronează liceul. Por
nind de Ia irleea că instrui
rea în această meserie pre
supune cunoștințe în dome

Pentru ca lipsurile mani
festate în activitatea din sec
ția șasiu a Uzinei „Tricto- 
ruI“-Brașov, să fie cunoscute 
de colectivul celor trei ate
liere, articolul publicat în 
ziarul nostru nr. 7458 dh 12 
mai a fost reprodus in zia
rul de uzină. Electricianil de 
serviciu din schimbul III a 
fost sancționat cu dimiiua- 
rea salariului pe luna ma cu 
5 ]a sută. Lui ii revenea sar
cina de a stinge luminii în 
momentul terminării rep ra
ției. în acest sens au fost 
instruiți Lofi electricienii și 
șefii de linii, în ceea ce sri- 
vește organizația U.T.C, în 
adunările generale s-a ne
lucrat angajamentul șefiei 
șasiu pentru anul 1973, fvi- 
dențiiîirtu-se sarcinile ce 
revin tinerilor privind rail- 
cerea consumurilor spec/ice 
de materii prime și mat/ia- 
le, a consumului de enrgif 
electrică și combustibil,

Redactorul rubric : 
LIDIA POPESC

I
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esajul adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

colectivului ziarului „Clopotul" din Botoșani
Dragi tovarăși.
Doresc, Înainte de toate, să vă mulțumesc >n 

mod călduros pentru invitația pe care mi-ați 
adresat-o de a lua parte la sărbătorirea a 40 de 
ani de la apariția primului număr al ziarului 
„Clopotul"-Boto.șani. Regretind sincer că timpul 
nu-mi permite să iau parte la această aniversa
re, doresc să adresez pe această cale călduroase 
felicitări colectivului redacțional, colaboratori
lor, precum și corespondenților voluntari — 
muncitori, țărani, intelectuali —. tipografilor 
care, atît în anii ilegalității, cit și în perioada 
do după eliberarea țării, și-au adus contribuția 
la editarea și tipărirea ziarului.

între cele peste 300 de ziare și reviste apărute 
în trecut sub îndrumarea Partidului Comunist 
Român și care au avut un rol important ln 
mobilizarea maselor largi la lupta revoluționară, 
pentru apărarea drepturilor si libertăților de- 
mocratice, împotriva fascismului, ziarul „Clopo
tul”, apărut la 30 iunie 1933, a jucat un rol 
deosebit de important. împreună cu celelalte 
publicsfif comuniste. „Clopotul” a militat activ 
pentru apărarea independenței și suveranității 
naționale, pentru răspîndirea ideilor marxist- 
leniniste în rîndul maselor, demascind cu fer
mitate concepțiile politice retrograde, acțiunile 
teroriste ale elementelor fasciste. Deși suprimat 
in mai multe rînduri de către organele repre
sive burgliezo-moșierești. ziarul a continuat sa 
apară, sub alte denumiri, manifestlndu-se tat 
timpul ca o tribună activă de luptă pentru 
apărarea intereselor poporului.

După eliberarea patriei de sub jugul fascist, 
„Clopotul” și-a adus contribuția la întreaga 
luptă pentru transformarea revoluționară a 
societății românești, la construcția social-eco- 
nomică a țării, la succesul marii opere de edifi
care a orînduirii socialiste pe pămintul 
României.

Am convingerea, dragi tovarăși, că bilanțul pe 
care-1 faceți eu prilejul acestei aniversări va 
constitui pentru dumneavoastră toți — redac
tori si colaboratori — un puternic imbold de a 
acționa și mai botărît pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii, astfel ca ziarul să răspundă 
cit mai bine Înaltelor cerințe pe care partidul 
le pune în fața presei noastre comuniste. Sînt 
încredințat că acționînd pe linia bogatelor sale 
tradiții din trecut, ziarul „Clopotul” iși va spori 
si mai mult în viitor contribuția la lupta gene
rală a întregului popor pentru transpunerea cu 
succes in viață a politicii interne și externe a 
partidului, pentru îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal și dezvoltarea în ritm 
accelerat a economiei, științei și culturii în 
patria noastră, pentru educarea socialistă a oa
menilor muncii și aplicarea neabătută a norme
lor eticii si echității socialiste în întreaga viață 
socială, pentru bunăstarea și civilizația întregii 
noastre națiuni.

Vă urez, dragi tovarăși, succese tot mai mari 
in îndeplinirea sarcinilor de răspundere ce vă 
revin, satisfacții depline in muncă, multă sănă
tate și fericire.

• La Podul înalt, acolo unde 
memoria locului, păstrează încă 
vii mărturii ale istoriei și le
gende despre bărbați și fapte 
demne de o națiune ca a noas
tră, a luat ființă prima tabără 
de creație a artiștilor plastici 
din Județul Vaslui. în afara 
activității propriu-zise de crea
ție — care vizează în primul 
rînd lucrări inspirate din trecu
tul istoric și prezentul contem
poran. aici se vor organiza con
sfătuiri, simpozioane, mese ro
tunde. discuții privind fenome
nul plastic actual.

• La Brașov se desfășoară 
pină la 8 iulie o nouă ediție a 
Festivalului de muzică de ca
meră, competiție artistică națio
nală care adună an de an în 
orașul de la poalele Tîmpei cele 
mai bune formații camerale ale 
țării.

Oaspeți ai actualei ediții ’ 
Corul „Madrigal”, dirijat de 
Marin Constantin, Cvartetul Fi
larmonicii din Cluj, opera de 
cameră și Baletul de cameră din 
Timișoara, Cvartetul Contem
poran, Orchestra de cameră a 
Filarmonicii „George Enescu", 
duoul Winford Evans—Karel 
Shavicz, formația clujeană 
Collegium Musicum Academi- 
cum s.a. (I.S.).

• Sub egida Comitetului de 
cultură și educație socialistă a 
județului Cluj, Centrul de în
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă a 
organizat la sfîrșitul săptămînii 
trecute „Festivalul dansului fe
cioresc din Transilvania" cu 
participarea formațiilor repre
zentative din Județele Maramu
reș, Satu Mare. Bihor, Sălaj, 
Arad, Harghita, Covasna, Bra
șov, Sibiu, Alba, Cluj, Hune
doara.

VIOREL CIOBANII

ATLETISM La Atena, în grupa I 
pentru Cupa Europei

ECHIPA ROMÂNIEI
CONDUCE DUPĂ PRIMA ZI

La Atena au început întrece
rile grupei I eliminatorii pentru 
Cupa Europei la atletism, cu 
participarea echipelor masculi
ne ale României, Bulgariei și 
Greciei. După prima zi, conduce 
echipa României cu 22 de punc
te, urmată de Bulgaria, 19,5 
puncte, Grecia 14,5 puncte.

lată ciștigătorii probelor : 100 
m garduri : Perțea (România) — 
13” 9/10 ; 100 m : Doicev (Bul-

garia) — 10” 6'10 ; 400 m : Stan 
(România) — 46” 7/10 ; 1 500 ni : 
Ghipu (România) — 3’39” (re
cord european de juniori) ; sări
tura în înălțime : Dozsa (Româ
nia) 2.17 m ; aruncarea ciocanu
lui ; Manolov (Bulgaria) — 70,08 
m ; săritura în lungime : Kathi- 
niotis (Grecia) — 7,62 m ; 10 000 
m : Iordanov (Bulgaria) — 30’18” 
4/10 ; ștafeta 4x100 m : 1. — Bul
garia — 40” 3/10 ; 2. — România 
— 40” 6/10.

Internaționalele de pentatlon modern
Baza hipică din Calea Plev- 

nei din Capitală a găzduit în
trecerile de călărie din cadrul 
Campionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale României, 
aflate la a 18-a ediție. La start 
s-au aliniat sportivi fruntași din 
Ungaria, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Polonia, Franța, Bulgaria, R. F. 
Germania și România, care au 
confirmat rezultatele tehnice 
bune din precedentele confrun
tări Internaționale, 
tre protagoniști pe 
Peter Kelemen, 
mondial, polonezul 
Barczak, tânărul sportiv român 
Marian Cosmescu șt bulgarul

Notăm din- 
maghia.ru! 

fost campion 
Bogdan

Mihail Andronov, clasați pe pri
mele locuri după prima zi de 
conours.

Campionatele continuă astăzi 
cu proba de scrimă, în sala Flo- 
reasca (de la ora 9), iar mîine 
au loc Întrecerile de tir la poli
gonul Tunari (de la ora 9,30) 
și de înot la bazinul Dinamo 
(ora 16). Competiția se încheie 
miercuri după-amiază, cu con
cursul de cros, care se desfă
șoară pe un traseu din comuna 
Călugăreni (Ilfov).

CRONICA U. T. C.

Primire la C.C. al U.T.C.
Tovarășul Ion Traian Ștefă

nescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru proble
mele tineretului, a primit sim
bătă dimineața, delegația Con
siliului Federal al Tineretului 
(D.B.J.R.) din R.F. Germania, 
condusă de Walter Haas, pre
ședintele D.B.J.R.. aflată în 
vizită in țara noastră. Cu a- 
cest prilej s-a realizat un am
plu schimb de opinii asupra 
perspectivelor și căilor de dez
voltare a relațiilor dintre U.T.C.

★ ★

i» SÎMBATA a părăsit Capi
tala. îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Uniunii Tineretului 
Socialist (Z.M.S.) din R.P. Po
lonă, condusă de Riszard Lu- 
kasiewiczy, membru al Prezi
diului C.C. al Z.M.S.. care, la 
invitația C.G. al U.T.C., a efec
tuat o vizită in țara noastră. 
Cu acest prilej, membrii dele
gației au avut Întrevederi la 
C.C. al U.T.C., au vizitat o- 
biective economice și social- 
culturale din județele Bacău, 
Galați, Neamț și municipiul 
București, au realizat un am
plu schimb de păreri privind 
experiența și contribuția orga
nizațiilor de tineret la edifica
rea societății socialiste. în ca
drul discuțiilor care au avut 
loc au fost relevate, de aseme
nea. posibilitățile de dezvolta
re și diversificare a colaborării 
dintre cele două organizații, do
rința reciprocă de a acționa 
pentru intensificarea colaborării 
intre Uniunea Tineretului Co
munist și organizațiile de tine
ret din Polonia.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația 
Z.M.S. a fost salutată de tova
rășul Ilie Lepădat, adjunct ds 
șef de' secție la C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

• CU PRILEJUL vizitei în 
Republica Socialistă România a 
Prințului Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia. preșe
dintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), o de
legație a Asociațiilor Studenți
lor Patrioți Cambodgieni din 
Europa, membri ai tineretului 
F.U.N.C., a efectuat o vizită 
In țara noastră in perioada 
17—30 iunie a.c. la invitația U- 
niunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Mem
brii delegației au avut întîlnirt 
cu tineri Și studenți români, au 
vizitat Uzinele „ElectropUtere" 
din Craiova, Șantierul Național 
al Tineretului de la Cetate — 
Galicea Mare, obiective social- 
culturale. sportive și turistice 
din municipiul București și Ju
dețul Dolj, au participat la se
rile culturale de prietenie între 
tineretul român și cambodgian 
desfășurate la Craiova și Bucu
rești. De asemenea, a avut loc 
un seminar pe probleme ale 
luptei poporului khmer la care 
au luat parte și studenții cam
bodgieni care învață în țara 
noastră.

în cadrul vizitei, oaspeții au 
avut convorbiri la Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Comitetul Executiv 
al U.A.S.C.R. Delegația a fost 
primită de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului. Cu pri
lejul acestor convorbiri. stu
denții cambodgieni au făcut o 
amplă prezentare a luptei drep
te a poporului khmer, a activi
tății pe care tineretul o desfă
șoară în regiunile eliberate din 
Cambodgia. Evocînd relațiile 
de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă dintre popoarele 
fi tineretul român și cambod-

și D.B.J.R. ca o contribuție « 
tinerei generații din Rotmânia 
și R.F.G. la dezvoltarea cola
borării și consolidarea senti
mentelor de prietenie, stimă și 
respect reciproc între cele două 
țări. De asemenea, s-au purtat 
convorbiri în legătură cu unele 
probleme ale mișcării de tine
ret europene și internaționale.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, priete
nească.

★

gian, oaspeții au adresat mul
țumiri partidului și guvernului 
nostru, organizațiilor de tineret 
și studenți din România, pen
tru sprijinul acordat, pentru re
afirmarea solidarității tineretu
lui Și poporului nostru cu lup
ta plină de eroism dusă de po
porul și tineretul cambodgian, 
sub conducerea Guvernului Re
gal de Unitate Națională și 
F.U.N.C., pentru apărarea fiin
ței naționale și dreptului im
prescriptibil de a dispune de 
propriul destin, potrivit voin
ței și intereselor legitime.

Vizita în țara noastră a de
legației Asociațiilor Studenților 
Patrioți Cambodgieni din Euro
pa constituie o nouă ți puter
nică expresie a simpatiei și so
lidarității tinerei generații din 
România cu lupta eroică a ti
neretului și poporului cambod
gian. sub conducerea F.U.N.C., 
inscriindu-se ca o contribuție 
la întărirea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre tine
retul și studenții români și 
cambodgieni.

• SÎMBATA a soeit în Capi
tală delegația Tineretului So
cialist valon din Belgia, con
dusă de Paul Lefin, președin
te al organizației, care, la invi
tația Uniunii Tineretului Comu
nist, va face o vizită în țara 
noastră. La sosire, pe aeropor
tul Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Aurel Stoi
ca, secretar al C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

• DELEGAȚIA Federației 
Tineretului Comunist din Ita
lia (F.G.C.I.). condusă de tova
rășul Paolo Nicchia, membru al 
Secretariatului și Direcțiunii 
F.G.C.I., a părăsit. simbătă. 
Capitala. îndreptîndu-se spre 
patrie. în timpul șederii în țara 
noastră, delegația italiană a vi
zitat obiective economice, cul
turale. turistice și istorice din 
Județele Constanța, Galați, Iași, 
Neamț, Brașov și din munici
piul București, s-a întîlnit cu 
tineri muncitori, țărani, elevi și 
studenți, cu reprezentanți ai or
ganelor de conducere ale orga
nizațiilor județene ale U.T.C. 
Delegația a fost primită de to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului. în cadrul .vizitei și 
al discuțiilor purtate, au fost 
abordate probleme privind ac
tivitatea și preocupările actua
le ale U.T.C. și F.G.C.I.. pers- 
speetiveJe colaborării dintre 
cele două organizații, precum și 
unele aspecte ale mișcării in
ternaționale de tineret.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost salutată 
de tovarășul Aurel Stoipa. se
cretar al C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

• SÎMBATA s-a întors în 
Capitală,1 venind de la Tanana
rive, tovarășul Ioan Bar. acti
vist al C.C. al* U.T.C.. care a 
participat la Conferința inter
națională de solidaritate cu 
lupta popoarelor și tineretului 
din Africa de Sud, Namibia și 
Zimbabwe.

Primii Iaureați ai 
cursului prin corespondență 

„Istoria României 
în mărturii originale44

Simbătă, 30 iunie 
a.c., Muzeul de isto
rie al Republicii So
cialiste România a 
găzduit colocviul fi
nal al cursului prin 
corespondență — „Is
toria României în 
mărturii originale”. 
Organizat de către 
Muzeul de istorie 
al Republicii Socia
liste România în 
colaborare cu Co
mitetul Central al 
Uniunii Tineretului 
Comunist și Uni
versitatea Populară 
București, cursul și-a 
propus atragerea u- 
nui mare număr de 
tineri de diferite spe
cialități, muncitori, 
elevi, tehnicieni, mi
litari și funcționari la 
cunoașterea sistema
tică a unor probleme 
fundamentale ale is
toriei României. Pe 
parcursul a opt luni, 
participants au ela
borat referate, studii 
și comunicări, au stu
diat în biblioteci și 
arhive documente re
feritoare Ia cele mai 
importante perioade 
din istoria patriei. 
La colocviul final, 
care a prilejuit o

dezbatere vie pe pro
blemele creșterii ro
lului conducător al 
Partidului Comunist 
Român in perioada 
edificării societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, au fost 
stabiliți și laureații 
acestui prim curs 
prin corespondență. 
Ei slnt : Tornea Nar
cisa din București, 
Sueiu Eugen și Iova 
Gheorgbe din Sibiu, 
Stănculescu Mihaela 
din Pitești și Dumi
tru Marian din Man
galia. Acestora le-au 
fost înmînate de că
tre tovarășul Dan 
Laurențiu Cruceru 
prim adjunct de șei 
de secție la C.C. al 
U.T.C., premiile ofe
rite de către organi
zatori, printre care șl 
o interesantă excur
sie de studiu și do
cumentare pe un tra
seu cu numeroase 
monumente și locuri 
de interes istoric.

La sfîrșitul coloc
viului l-am rugat pe 
tovarășul prof. dr. 
Liviu Ștefănescu, di
rectorul cursului, să 
sintetizeze fe citeva

cuvinte, experiența 
primului an.

— Pentru noi, a- 
ceastă acțiune, fina
lizată printr-un co
locviu final și prin 
realizarea unui vo- 
lum care cuprinde 
cele mai interesante 
studii realizate de 
către cursanți, este 
de două ori semnili- 
cativă. In primul rînd 
pentru că s-a dove
dit practic că tinere 
tul, -indiferent de 
virată și de profesie 
este profund intere
sat în studierea isto
riei patriei fețelegin- 
d-o ca punct de ple
care în viitor. în al 
doilea rînd, am des
prins citeva concluzii 
pentru activitatea 
noastră. Am în ve
dere necesitatea de 
a realiza studii și 
cercetări individuale 
sau de grup privind 
istoria județului, a 
orașului sau uzinei în 
care lucrează cursan- 
ții în orice caz, re
zultatele obținute ne 
obligă la o activitate 
superioară în anul 
viitor.

CRISTIAN 
IONESCU

FOTBAL REZULTATELE
ULTIMEI ETAPE

DIVIZIA B
SERIA I SERIA A II-*

C.'F.R. Pașcani-C.S.U. Galați 
4—0, F.C. Galați-Ceahlăul Pia
tra Neamț 2—1, Progresul Bucu- 
rești-Dunărea Giurgiu 2—1, Ști
ința Bacău-Delta Tulcea 3—2, 
Progresul Brăila-Gloria Buzău 
3—1.

Meciurile S.N. Oltenița-Meta- 
lul București și Chimia Rm. 
cea-Politehnica Iași se vor 
pută miercuri, 4 iulie.

Pe primele două locuri 
clasamentul seriei se află, la e- 
galitate de puncte (36), echipele 
POLITEHNICA IAȘI (golaveraj 
54—28) si METALUL BUCU
REȘTI (39—23).

VÎI- 
dis-

în

C.S.M. Sibiu-Olfcnpia Satu 
Mare 3—0, Corvlnul Hunedoara- 
Gloria Bistrița 3—0, Minerul 
Baia Mare-Minerul Anina 3—0, 
Olimpia Oradea-Metalul Drobe- 
ta Tr. Severin 3—0, C.F.R. Arad- 
Metrom Brașov 2—0, Nitramo- 
nia Făgăraș-F.C. Bihor 1—1, E- 
lectroputere Craiova-C.F.R. Ti
mișoara 2—1, Politehnica Timi- 
șoara-Metalurgistul Cugir 4—1.

Acumulînd 42 de puncte, PO
LITEHNICA TIMIȘOARA a ter
minat campionatul pe primul 
loc, promovjnd, astfel, în divizia 
A. Pe locul doi s-a clasat F.C. 
Bihor, cu 37 p.

« Comentind meciul de fotbal 
Brazilta-Scoțla, disputat la Glas
gow, in prezența a 78 000 de 
spectatori, corespondentul agen
ției France Bresse relatează, 
între altele : „După o primă re
priză de fotbal excelent, care a 
entuziasmat publicul, jocul a 
fost mai puțin interesant în 
partea a doua, cînd gazdele n-au 
reușit să egaleze, deși ocaziile 
nu au lipsit. Astfel, cu golul în
scris de Johnstone în propria

poartă, in minutul 33. campionii 
mondiali cîștigă oarecum noro
cos penultimul meci al turneu
lui. Din punct de vedere tehnic, 
subliniază comentatorul francez, 
brazilienii a,u fost superiori, fesă 
este adevărat că nu și-au putut 
etala întregul lor talent dtn pri
cina „presingului" advers șl a 
unul vfnt puternic ce a împie
dicat un perfect control al ba
lonului”.

„Rega-la Snagov”, competiție 
tradițională a României, a reu
nit aimbătă șl duminică pe la
cul Snagov sportivi din cinci 
țări : Bulgaria, U.R.S.S., R.D. 
Germană, Cehoslovacia șl 
România. întrecerile fetelor, cu- 
prinzînd 7 probe, au prilejuit o 
luptă deosebit de strinsă. Echi
pajele R.D. Germane au cîști- 
gat la 44-1 rame și la 4+1 vis- 
le, iar concurentele noastre au 
dominat cursa de 2 vîsle. Spor
tiva Elisabeta Lazăr a obținut 
la proba de simplu timpul de 
4:01.3, ocupînd locul I. Sîmbătă 
sportivii noștri au ocupat pri
mele trei locuri la 44-1 rame, 
echipajul alcătuit din Gheor- 
ghe Gherman, Ivan Cacencu, 
Gheorgbe Moldoveanu, D. Iva- 
nos și L. Lovenschi, cîștigind 
cursa cu timpul de 6:49,3. La 
simplu 1 Emil Budurisan (Ste
aua) a terminat învingător, iar 
la 24-1 „trio“-ul Tudor, Cea- 
pu.ra 4- Gheorghiu, la 4 fără 
cîrmaci — Tușa, Gal, Dănilă, 
Pap.

în a 
pa jele 
locuri 
la băieți.

Prof. IRINA ȚONEA
• Competiția Internațională 

de handbal pentru „Trofeul 
Iugoslaviei” a continuat în ora
șul Bitolia cu desfășurarea me
ciurilor din penultima zi. Echipa 
României a învins cu scorul de 
28—16 (14—8) echipa Suediei,
iar Ungaria a dispus cu 19—13 
(8—1) de selecționata R. D. 
Germane. înaintea ultimelor 
jocuri, pe primul loc în clasa
ment se află handbaliștli iugo
slavi cu 7 puncte, urmați de cei 
din România — 6 puncte, 
U.R.S.S. — 5 puncte, Ungaria 
— 4 puncte, R. D. Germană și 
Suedia cu cîte 1 punct. în ulti
mul meci, echipa României va 
Juca în compania echipei Iugo
slaviei.

doua zi de concurs echi-
României au obținut 8 

I la fete și 5 locuri I —

Finalele „Săptămînii sporturilor olimpice
Programul sportiv din ultima 

parte a lunii iunie a fost domi
nat de o amplă acțiune de masă, 
„Săptămîna sporturilor olimpice", 
care a cunosout o participare 
numeroasă. Zeci de mii de tineri, 
fără clasificare, și-au disputat $n- 
tiietatea la cele mai atractive 
discipline prevăzute la l.O. Fi
rește, n-a fost vorba de o selec
ție pentru marea confruntare in
ternațională de la Montreal 
(Canada), ci de o competiție sim
bolică ce poartă titlul acestei în
treceri mondiale, de o largă ac
țiune sportivă care a reunit ti
neri din întreprinderi ți instituții

ce au deprins de scurt timp tai
nele focurilor pe echipe : hand
bal, volei și fotbal, a probelor 
de viteză, aruncări și sărituri.

„Săptămîna sporturilor olimpi
ce" a confirmat forța organizato
rică a unui număr însemnat de 
asociații sportive din Capitală — 
Vulcan, Electromagnetica, Dîm
bovița. I.O.R., Tînăra Gardă. 
Tricodava, Borangicul etc. — 
care au antrenat în întrecerile pe 
echipe și în probele individuale 
peste 15 000 de tineri și tinere. 
Bunăoară, la concursurile de 
atletism ți tir organizate in sec
torul 6 au participat peste 1 000

Cicloturism la sfîrțit de săptămină.

de sportivi. Un număr mare do 
oonourenți s-a înregistrat ți ln 
sectoarele I ți 4, unde au avut 
loc întreceri pe grupe și asocia- 
fii sportive la cinci discipline 
sportive. Mulți dintre concurenți 
s-au rodat in concursurile de 
masă din sezonul de primăvară, 
reușind, acum, să obțină unele 
rezultate remarcabile. Notăm 
numele tinerelor Eugenia Stârni
te, Silvia Ristea, Mihaela Dinu, 
campioanele de atletism ale sec
torului 4, a atleților Ion Samoilă, 
Mihai II urea, Robert Grecea, din 
același sector, Valeria Călin 
(sectorul 2), Ion Nichita (secto
rul 3), învingători în finalele pe 
Capitală.

Jocurile pe echipe au scos in 
evidență o serie de formații de 
handbal și volei cu o bună pre
gătire fizică și cunoștințe tehni
ce, cum sînt cele ale asociațiilor 
sportive Vulcan, I.O.R., Electri
ca, Borangicul, Electrotehnica, 
calificate în turneul final. Parti
dele decisive, disputate în ulti
mele trei zile, au purtat ampren
ta unor dispute d'trze și echili
brate, încheiate cu rezultate 
strînse. La handbal, masculin, 
titlul de campioană pe Capitală 
a revenit echipei Vulcan, din 
rîndul căreia s-au remarcat tine
rii Lambru, Mitrea, Săvulescu, 
iar la fete cea mai bună s-a do
vedit tînăra formație a Întreprin
derii „Borangicul".

• „Cupa
speranțelor"

Odată cu noul sezon de activități in aer liber

„POA TE DEVENI TENISUL
UN SPORT DE MASĂ"?

Magazin „Brățara de aur“ la Craiova
Produsele realizate de elevi în atelierele școlilor din județul 

Doi; sînt valorificate printr-un magazin special de prezentare 
și desfacere. Denumit sugestiv „Brățara de aur", magazinul 
funcționează în strada Karl Marx nr. 6 din Craiova și oferă 
articole lucrate de elevi din 52 de școli ale județului. Printre 
produsele mai importante se numără mobilier pentru copii, țe
sături, piese decorative din fier forjat, cusături, lenjerie pen
tru copii, obiecte de artizanat. Articolele prezentate se bucură 
de o deosebită apreciere din partea cumpărătorilor. Se remarcă 
în mod deosebit prin calitatea produselor școlile generale 11, 
18 și 23, precum și Liceul „Tudor Arghezi" din Craiova. Fante
zia și priceperea micilor meseriași este astfel valorificată 
avantajos atît pentru ei cît si pentru cumpărători.

MIRCEA POSPAI

Deși de mai mult timp, mai 
ales după încheierea serialului 
nostru „Să Jucăm tenis cu Ion 
Tiriac”, — un adevărat curs 
practic de tenis, am scris mai 
puțin despre acțiunea „Poate 
deveni tenisul un sport de 
masă declanșată în octombrie 
trecut, totuși dialogul redacției 
cu cititorii și iubitorii acestui 
sport nu a încetat nici o clipă. 
Organizațiile U.T.C. și asocia
țiile sportive, tinerii au conti
nuat să ne relateze despre ac
țiunile lor în direcția dezvol
tării bazei materiale, amena
jării de terenuri de tenis prin 
acțiuni de muncă patriotică, 
precum și despre întrecerile și 
competițiile organizate pe plan 
local.

Sintem în măsură să o- 
ferim cititorilor, factorilor In
teresați, un prim bilanț care ni 
se pare concludent, edificator 
pentru eficacitatea acțiunii zia
rului „Scînteia tineretului”. în 
răstimpul din octombrie — cinci 
a fost lansată acțiunea — și 
pină în prezent, bineînțeles cu 
întreruperea clin timpul iernii, 
organizațiile U.T.C. și asocia
țiile sportive din întreaga țară, 
prin munca voluntar-patrîolică 
a tinerilor, au construit și ame
najat 363 de terenuri noi de te
nis. care au dimensiunile și ca
litățile cerute de concursurile 
oficiale, toate fiind deja omo
logate de comisiile județene. 
Făcînd un mic calcul economic, 
în funcție de valoarea minimă 
a unui teren de tenis — esti
mată la 30 000 le; — reiese că 
realizările tinerilor, valoarea 
celor 363 de terenuri se ridică 
la aproximativ 11 000 000 lei. 
Este, să recunoaștem, o cifră 
impresionantă care s-a investit 
în dezvoltarea patrimoniului u- 
nui sport aflat într-o continuă 
ascensiune. Așa cum a promis 
— și cu aceasta satisfacem cu
riozitatea și răspundem în
trebărilor atitor tineri care 
ne-au expediat scrisori — 
Federația română de tenis.

după ce și-a făcut un stoc 
de materiale (rachete și mingi) 
va da curs promisiunii făcute : 
pentru fiecare teren nou de te
nis — precizăm noi — va re
partiza organizației U.T.C. și 
asociației sportive care l-a con
struit, cîte 100 de mingi și 4 ra- 
ehete în mod gratuit care vor fi 
folosite de către toți tinerii, 
membrii ai organizației U.T.C. 
și asociației respective.
LISTA CELOR DOTATI CU MINGI 

Șl RACHETE DE TENIS
După o primă repartizare de 

rachete și mingi, cu prilejul 
„Festivalului tenisului", organi
zat la începutul anului în sala 
Floreasca din București, cînd 
20 de organizații U.T.C. și aso
ciații sportive din școli, între
prinderi, instituții și unități 
militare, au intrat în posesia 
acestor materiale, iată că sin
tem în măsură să comunicăm o 
nouă listă care cuprinde un 
număr și mai mare de benefi
ciari. începind de Ia publicarea 
acestei înștiințări, se pot pre
zenta Ia Federația română de 
tenis din București (str. Vasile 
Conta nr. 16) cu adeverință 
care să ateste calitatea delega
tului și numele organizației 
U.T.C. și asociației sportive, 
pentru a primi repartizarea cu 
care se vor putea prelua rache
tele și mingile de Ia Depozitul 
de sub tribunele stadionului 
Republicii din Capitală. Iată 
lista întocmită pentru a doua 
tranșă de dotări a organizații
lor U.T.C. și asociațiilor spor
tive : Liceul din Chișineu Criș ; 
satul Țela (județul Arad) — 
A.S. ..Cerbul” din comuna Al- 
bac ; Liceul agricol din Cium- 
brud (Alba) — Școala generală 
nr. 4 din Cîmpulung-Muscel 
(Argeș). Școala generală nr. 178: 
I.N.C.E.R.C.. sectorul VIII ; In
stitutul do fizică atomică : A- 
cademia Militară ; Asociația lo
catarilor, șoseaua Coleritina nr. 
10, blocul 6. sectorul II ; Liceul 
nr. 43 ; Școala generală nr. 163

(Municipiul București) — „Pro
gresul” Bistrița-Năsăud ; Școa
la generală din comuna Neho- 
lașu ; Liceul „Alex. Vlăhuță" 
din Rîmnicu-Sărat (Buzău) — 
Liceul Moinești ; Asociația
„Flacăra” din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; Asociația „O- 
rizontul” din Bacău ; Școala 
sportivă Bacău (Bacău) ; — Fa
brica de confecții Botoșani ; 
Liceul nr. 2 Dorohoi (Botoșani); 
— A.S. „Metalul” Salonta (Bi
hor) — Institutul de cercetări 
pentru autovehicule și trac
toare Brașov ; Casa pionie-

© Un prim bilanț e- 
diricator : 363 de te
renuri de tenis valo- 
rînd circa 11 000 000 
lei

• Alte 52 de organi
zații U.T.C. și aso
ciații sportive dotate 
cu rachete și mingi de 
către Federația de 
tenis

rilor din orașul Dej (Cluj) — 
Liceul „Angliei Saligny” Cerna
vodă : Trustul de construcții 
industriale Constanța (Constan
ța) — Liceul Oțelul Roșu (Ca- 
raș-Severin) — Grupul școlar 
Motru (Gorj) — A.S. ..Minerul” 
Lupeni ; A.S. „Metalul” Bocșa; 
A.S. „Jiul” Petroșeni (Hune
doara) — Școala generală nr. 2 
Moreni ; Școala profesională

Titu (Dîmbovi(a) ; — Liceul
Băilești ; organizația U.T.C., 
oomuna Giubega (Dolj), — or
ganizația U.T.C. de la I.M.F. 
Iași ; Liceul „Cuza Vodă” din 
Huși (Iași) — organizația U.T.C. 
de la S.M.A. Bahnea (Mureș) 
— Organizația U.T.C. de la 
Școala din comuna Rozavlea 
(Maramureș) -- Liceul agricol 
Mizil ; A.S. ..Bucegi” Sinaia ; 
Organizația U.T.C. — Uzina me
canică Plopeni (Prahova) — 
A.S. „Energia” Suceava ; Comi
tetul orășenesc U.T.C. Cîmpu- 
lung-Moldovenesc (Suceava) — 
Casa de copii, comuna Pomi 
(Satu Mare) — Liceul agricol 
Alexandria (Teleorman) — Li
ceul din Deta : organizația 
U.T.C. și A.S. „Unirea” de la 
Consiliul popular — Sînicolaul 
Mare ; Școala sportivă Timi
șoara (Timiș) — C.E.I.L.. Rim- 
nicu Vilcea ; Hidrocentrala Lo
tru (Vilcea).

Dacă am socotit bine. 52 de 
beneficiari vor fi înzestrați cu- 
peste 200 de rachete și peste 
5 600 de mingi : opțiunile pen
tru aceste organizații U.T.C. și 
asociații sportive au fost deter
minate de data dării in funcți
une a terenurilor — în ordinea 
vechimii — de numărul și ca
litatea lor. de adresa de omo
logare emisă de comisia jude
țeană (formată din cite un re
prezentant al comitetului jude
țean U.T.C. și C.J.E.F.S.).

Pe măsură ce Federația va 
procura noi cantități de mate
riale pentru fondul de dotări, 
se va proceda la noi repartiții 
pe care le vom anunța la ru
brica noastră de sport.

ACȚIUNEA CONTINUA...

Anunțăm, pe această cale, că 
acțiunea de amenajare de noi 
terenuri pentru tenis, prin acți
uni de muncă patriotică ale 
tinerilor și cu concursul facto
rilor locali — continuă. Ziarul 
nostru și Federația de tenis

promite să țină o evidență 
clară a rezultatelor acestei ac
țiuni. ca și pină acum, și să a- 
sigure dotarea, in continuare, cu 
mingi Și rachete, a organizații
lor U.T.C. și asociațiilor sporti
ve care construiesc și amena
jează terenuri noi, și care orga
nizează întreceri de tenis. în 
urma relansării inițiativei : 
„Poate deveni tenisul un sport 
de masă ?“ așteptăm noi vești, 
noi relatări despre realizările 
tinerilor înscrise în perimetrul 
acțiunii ziarului nostru.

IN CURIND - PRIMA EDIȚIE A 
„CUPEI ȚIRIAC-NASTASE"

în momentul de față se ela
borează regulamentul competi
ției propuse de ziarul nostru 
destinate jucătorilor de tenis 
fără clasificare sportivă și do
tate eu trofeul „Cupa Țiriac- 
Năstase”. Se preconizează ca 
prima ediție să aibă loc anul 
acesta și că va cuprinde trei 
etape : pe localitate, pe județ 
și finala pe țară. Atît regula
mentul cit și sarcinile organi
zării acestei. întreceri destinate 
atît începătorilor, cît și a- 
vansaților. se vor publica în 
ziarul nostru, peste scurt timp, 
cînd toate responsabilitățile, 
modalitățile de desfășurare, 
toate amănuntele vor fi stabi
lite precis.

V. CĂBULEA

P.S.
Anunțăm pe cititorii noștri, 

participanți la concursul prile
juit de apariția și urmărirea, 
capitol de capitol, a serialului 
„Să jucăm tenis cu Ion Tiriac”, 
că intr-unui din numerele vii
toare ale ziarului nostru vom 
comunica lista premianților sta
biliți prin tragere la sorți care 
vor primi drept premii rachete 
și mingi de tenis.

la oină
Tradiționala competiție de 

masă „Cupa speranțelor", rezer
vată echipelor școlare de oină, 
a început sub auspicii promiță
toare. Un număr de 21 de echi
pe din județul Constanța au 
luat startul in prima etapă, de- 
monstrînd frumoase cunoștințe 
tehnice și tactice. Terenul de 
sport din Hîrșova a găzduit 
jocurile decisive din etapa ju
dețeană, la care au evoluat zece 
formații, primul Ioc fiind ocupat 
de echipa Școlii generale din 
comuna Ciobanu. care a ciștigat 
dreptul de a participa la finala 
pe tară a „Cupei speranțelor”, 
ce se va desfășura la Iași, intre 
10 și 12 august.

® 0 nonă bază

Recent, tinerii din comuna 
Drăgânești de Vede, județul Te
leorman. au amenajat o fru
moasă bază sportivă, cu tere
nuri de fotbal, volei, handbal, 
ca și sectoare pentru probele 
atletice de sărituri și aruncări. 
Inaugurarea a avut loc cu pri
lejul tradiționalei „Sărbători a 
Teiului”, ce se desfășoară 
anual, in ultima decadă a lunii 
iunie. Acest eveniment a fost 
marcat de o amplă manifestare 
sportivă și culturală, organizată 
de Comitetul comunal U.T.C. și 
asociația sportivă din Drăgânești 
de Vede, reunind peste 300 de 
tineri din opt comune.

Programul sportiv a fost des
chis de un concurs de motorete, 
urmărit cu interes de numeroși 
spectatori. Au avut loc întreceri 
la probele de viteză și indemi- 
nare. ciștigate de Virgil Geac 
(motoretă „Carpați") și Ilie Ră- 
șică (motoretă ..Mobra”). Un 
număr mare de tineri au parti
cipat. apoi, la întrecerile de 
atletism, la caro s-au remarcat 
L. Vilcu. A. Radoslav (comuna 
Vedea), L. Liță (Drăgânești de 
Vede) — la categoria copii, Ma
riana Calotă (comuna Stejaru), 
Ion Mirieă (comuna Sfințești), 
V. Orodel si M. Oprea (Drăgă- 
nești de Vede)—la categoriile 
juniori și seniori. Nu mai puțin 
atractive au fost și concursurile 
cicliste. învingători B. Constan
tin și D. Frăsineanu. ca și jocu
rile pe echipe. La handbal și 
volei, cele mai bune s-au dove
dit formațiile din Mavrodin și, 
respectiv, Stejaru (volei fele), 
Râdoiești (volei băieți), iar 
turneul de fotbal a fost ciștigat 
de echipa din Drăgânești de 
Vede.

S. IONESCU

maghia.ru


în ajunul Conferinței 
pentru securitate 

și cooperare în Europa
Conferința pentru securitate și cooperare în 

Europa, care-și începe lucrările la Helsinki la 
3 iulie, reprezintă un eveniment de o însemnă
tate cu totul deosebită în viața continentului. La 
această reuniune — la care vor fi reprezentate 
35 de state — va trebui să-și găsească împli
nire dezideratele popoarelor Europei : făurirea 
unui durabil sistem de securitate europeană 
care să garanteze fiecărui stat, indiferent de 
dimensiuni, posibilitatea dezvoltării pașnice.Securitatea europeană să fie solid fondată pe principiile dreptului internațional
Ministrul afacerilor externe al 

Italiei, Giuseppe Medici, a de
clarat că guvernul italian ,.a- 
preciază că scopul conferinței 
este de a identifica obiectivele 
către care trebuie să se tindă 
pentru realizarea cooperării în 
Europa", „trebuie ca aceste o- 
biectivesă corespundă necesită
ților continentului nostru și tre
buie ca ele să fie căutate atît 
in sectorul securității, cit și în 
sectoarele economic, social, ju
ridic. cultural și al drepturilor 
omului". Conferința va trebui, a 
apreciat șeful diplomației italie
ne, să exploreze posibilitățile

prin care să se ajungă la a- 
doptarea unor măsuri precise și 
instrumente specifice care pot 
angaja toate statele participante 
să promoveze schimburile eco
nomice. științifice, tehnice și 
culturale, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a controverselor 
care ar putea să apară. „Gu
vernul italian, a spus totodată 
Giuseppe Medici, susține în a- 
celași timp necesitatea ca ideea 
coexistenței europene să fie so
lid fondată pe principiile drep
tului internațional, principii care 
fac parte din conștiința comună 
a popoarelor".

ÎNCHIDEREA 
EXPOZIȚIEI 

„ROMÂNIA SALUTA 
HAMBURGUL"

Duminică, și-a închis 
porțile expoziția națională 
„România salută Hambur- 
gul". Timp de zece zile, a- 
ccastă manifestare româ
nească a fost obiectul aten
ției opiniei publice vest-ger- 
mane. fapt ilustrat, intre al
tele și de cei circa 50 000 de 
vizitatori și oameni de afa
ceri din Hamburg și din 
numeroase alte orașe ale 
R. F. Germania, care au luat 
cunoștință, cu un deosebit 
interes, de realizările impor
tante pe care țara noastră 
le-a obținut in domeniul eco
nomic și social. Expoziția a 
prilejuit, totodată, perfecta
rea unui important volum de 
afaceri, atît pe linie de ex
port-import. cît și pe aceea 
de cooperare economică.

La mai buna cunoaștere a 
țării noastre și la adîncirea 
colaborării reciproce, o în
semnată contribuție au a- 
dus-o, de asemenea, mani
festările organizate, în para
lel cu expoziția, și, îndeosebi, 
vînzările de mărfuri româ
nești în cele peste 1 000 de 
magazine din Hamburg, ga
lele de filme documentare 
și turistice, conferințele teh
nice și economice, parăzile 
de modă, concertele orches
trei românești, restaurantul, 
cu specific românesc, organi
zat în incinta expoziției. Se 
cuvine subliniat, de aseme
nea. succesul expozițiilor de 
artă populară, sculptură în 
lemn, de carte și de foto
grafii organizate, în acest in
terval, la Hamburg.

Santiago de Chile

Puternic sprijin popular 
președintelui Allende

Referindu-se, la tentativa de 
lovitură de stat, zădărnicită de 
fermitatea clasei muncitoare 
chiliene, a tineretului patriot, a 
întregului popor, Luis Corvalan, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Chile, a declarat 
că aceasta demonstrează, o 
dată î’n plus, că au avut drepta
te guvernul, președintele Salva
dor Allende, partidele Unității 
Populare și Centrala Unică a 
Oamenilor Muncii din Chile 
(C.U.T.) denunțînd existența 
unei conspirații în marș și pe
ricolul războiului civil, ceea ce 
a fost negat de reacțiune și, 
din nefericire, și de unii 
democrat-creștini. Faptele au 
arătat, Insă, că acest pericol 
este real. Dar Chile dispune de 
suficiente forțe — a spus Cor- 
valan — pentru a urma calea 
transformărilor revoluționare a 
societății, fără a fi nevoie de 
vărsare de singe. Este tocmai 
ceea ce a demonstrat ziua de 
vineri.

Secretarul general al P.C. din 
Chile a subliniat că guvernul și 
președintele Republicii sînt 
hotăriți să aplice o politică de 
forță, pentru a pune capăt ma
nevrelor sedițioase ale opoziției.

Ministrul de externe chilian, 
Orlando Letelier, a făcut o de
clarație pe marginea informați
ilor de presă transmise în străi
nătate, In care se arată că ten
tativa de lovitură de stat din 
Chile a putut crea o anumită

surpriză în exterior, deoarece 
este cunoscută linia constituțio- 
nalistă și democratică a forțelor 
armate chiliene. Dar. așa cum 
a subliniat președintele Allen
de, această tentativă nu a 
atins prestigiul forțelor armate, 
ci, dimpotrivă, a prilejuit re
afirmarea, în sensul cel mai 
amplu, într-un moment dificil, 
a lealității lor față de regimul 
constituțional și față de pre
ședintele țări. Procesul politic 
chilian continuă să meargă 
înainte, cu vitalitatea sa internă 
și atitudinea pluralistă și de 
respect mutual, care caracteri
zează politica sa externă.

• POSTUL DE RADIO BU
RUNDI, reluat de agențiile 
France Presse și Reuter, a 
anunțat, sîmbătă, că grupuri de 
rebeli au atacat două regiuni 
burundeze în apropiere de fron
tiera cu Tanzania. Potrivit unui 
comunicat oficial, difuzat do 
același post de radio, forțele de 
securitate, sprijinite de popu
lație, au respins atacurile rebe
lilor.

O SIMBATA, Ministerul In
formațiilor al Tanzaniei a dat 
publicității o declarație in care 
acuză Burundi de atacarea teri
toriului tanzanian și uciderea 
mai multor persoane, relatează 
agenția Reuter. Atacul s-n pro
dus într-o regiune situată la 
frontiera dintre cele două țări.

Pregătiri/ pcntnu

Dezvoltarea colaborării intre țările
europene pe temeiul principiilor

SITUAȚIA DIN URUGUAY
• Desființarea Centralei Unice a Sindicatelor
• Muncitorii obligați să reia lucrul

deplinei încrederi
Deschiderea, la 3 iulie, a Conferinței de la Helsinki privind 

securitatea și cooperarea in Europa continuă să se afle în cen
trul atenției cercurilor politice și de presă din țările europene 
și din alte state ale lumii. Referindu-se la semnificațiile acestei 
reuniuni, ziarul suedez „Aftonbladet" apreciază, într-un articol 
redacțional, că ea reprezintă „corolarul unui îndelungat pro
ces politic" desfășurat pe continentul european. In ultima pe
rioadă. apreciază ziarul, în Europa au avut loc considerabile 
schimbări pozitive care a contribuit la înlăturarea obstacole
lor în calea convocării Conferinței paneuropene. După ce enu
mera cîteva din principalele momente ale evoluțiilor din viața 
politică a continentului, ziarul subliniază că viitoarea confe
rință „este chemată să elaboreze bazele colaborării dintre ță
rile Europei, pe temeiul principiilor deplinei încrederi".

Președintele Uruguayu- 
Iui, Juan Maria Borda- 
berry, a anunțat simbătă 
seara, desființarea Cen
tralei Unice a Sindicate
lor Oamenilor Muncii 
(C.U.T.), pe care a de
clarat-o ilegală, relatea
ză agențiile Reuter și 
France Presse.

Totodată, un comunicat ofi
cial dat publicității la Monte
video preciza că armata a pri
mit ordinul de a obliga pe mun
citori să reia lucrul atit la ra
finăria „Ancap". cit și în alte 
întreprinderi ocupate de mun
citorii aflați în grevă. Această 
acțiune are loc după ce mili
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tarii uruguayeni au procedat 
deja Ia evacuarea facultăților 
din Montevideo și a unor în
treprinderi.

Agențiile de presă anunță, de 
asemenea, că peste o sută de 
militanți sindicali au fost ares
tați.

în urma hotărîrii luate de 
președintele Bordaberry de a 
desființa parlamentul si de a 
interzice Centrala Unică a Sin
dicatelor Oamenilor Muncii, 
partidele opoziției d« stingă, 
grupate în (Frontul Unit al For
țelor Populare — „Frente Am- 
plio", au dat publicității o de
clarație comună, afirmind că 
„în fața fermității exemplare 
cu care muncitorii luptă pentru 
revendicările lor, proclamă 
sprijinul și întreaga solidaritate 
cu această luptă populară în a- 
părarea intereselor țării". Tot
odată. Partidul Democrat Creș
tin, care face parte din „Frente 
Amplio", cere, într-un comuni
cat oficial, convocarea unei A- 
dunări Naționale Constituante 
„pentru elaborarea unei soluții 
pașnice și constructive a actua
lei crize".

Tokio și Washingtonul 
au început să se înțelea
gă tot mai greu în ulti
mii ani — au tras con
cluzia reprezentanții ce
lor două capitale la dez
baterea pe tema : „Pla
nificarea politicii Japo
niei și S.U.A.". în spriji
nul acestor concluzii vin 
cîteva fapte. în primul 
rînd, se situează competi
ția pentru plasarea capi
talurilor. în ultimii ani. 
Japonia a investit mult 
mai mult în S.U.A. decît 
aceasta în perimetrul ni
pon. Cifre publicate pen
tru întâia oară atestă un 
cuantum de 1.14 miliar
de dolari investiți în 
S.U.A. La acestea se a- 
daugă o creștere de 220 
milioane dolari în ulti
mele nouă luni ale anu
lui fiscal japonez care 
s-a încheiat la 31 mar
tie a.c. încercări similare 
americane de a investi 
în Japonia s-au lovit de 
obstacole imprevizibile și 
de netrecut. După ani și 
ani de lupte surde in 
culise, americanii au luat 
inițiativa jocului pe fată, 
propunind ținerea de „se- 
minarii" pe această 
temă. Primul, desfășurat 
sub egida „Investiți în 
S.U.A.", s-a și desfășu
rat. aducînd la masa dis
cuțiilor 36 state ameri
cane și 283 corporații ja

Eleva TAMARA ȘANDRU 
este o utecistă destoinică, cu 
rezultate excepționale la în
vățătură. e combativă, bună 
colegă și, de asemenea, mani
festă multă inițiativă. Așa ne-a 
fost prezentată Ia Comitetul 
județean Prahova al U.T.C., 
secretara comitetului U.T.C. de 
la Liceul din Băicoi, membră a 
delegației române la cel de al 
X-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, care se va 
desfășura la Berlin. Am ținut 
s-o cunoaștem. Interlocutoarea 
noastră ne-a vorbit despre co
legii săi, despre realizările 
frumoase ale organizației U.T.C. 
de la Liceul din Băicoi, atît Ia 
învățătură, cit și in activitatea 
cultural-educativă. Ne-a vorbit 
despre acțiunile lor de muncă 
patriotică, în urma cărora au 
fost amenajate stațiunea balnea
ră de la Valea Stînei, parcul 
tineretului din Băicoi, baza 
sportivă a liceului și, de ase
menea, despre munca elevilor 
pe tarlalele LA.S.-urilor și 
C.A.P.-urilor din împrejurimi 
Despre sine. Tamara Șandru nu 
ne-a spus mai nimic. De fapt, 
am putut să o cunoaștem prin 
succesele obținute de organiza
ția U.T.C. pe care o conduce. 
Tocmai de aceea a și fost inclu
să, de altfel. în delegația româ
nă Ia Festival.

— Sînt mîndră de încrederea 
care mi-a fost acordată — ne-a 
declarat Tamara Șandru — și 
voi face totul pentru a repre
zenta cum se cuvine pe colegii 
mei, tineretul școlar al Româ
niei socialiste la marea întîlnire 
de la Berlin, pentru a duce acolo 
mesajul nostru de solidaritate, 
prietenie și de pace. Doresc să 
cunosc cît mai mulți tineri și 
tinere, să leg prietenii, să aflu 
cit mai mult din activitatea lor 
și a organizațiilor lor. De ase
menea, le voi împărtăși din ex
periența noastră, a tinerilor

României socialiste și, împreu
nă. vom încerca să conturăm 
imaginea viitorului. Sper că 
Festivalul va putea fi un prilej 
de afirmare a opțiunilor gene
rației tinere a lumii, a dorinței 
ei de a extinde dialogul con
structiv, de a întări unitatea 
tuturor forțelor progresiste, de
mocratice. antiimpcrialiste ale 
tineretului.

Gînduri asemănătoare și-a ex
primat și tînărul lăcătuș meca
nic IOAN LUPUȘOR, secretarul 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de reparații tractoare 
și motoare grele Poiana-Cîmpi- 
na, de asemenea, delegat la 
Festival :

— Este pentru prima oară 
cînd particip la o manifestare 
de o asemenea amploare. Mă 
bucur că voi avea posibilitatea 
să particip la întîlnirile cu alte 
delegații, să-mi spun și eu cu- 
vîntul. să-i asigur pe tinerii din 
alte țări ale lumii de prietenia 
noastră, de sinceritatea senti
mentelor tinerilor din România, 
de hotărîrea lor de a contribui

și pe mai departe la strîngerea 
legăturilor dintre țări și po
poare. Fără îndoială, interesîn- 
du-mă de formele și metodele 
de activitate ale organizațiilor 
de tineret din alte țări, voi 
spune, la rîndul meu, ce am 
izbutit să facem aici, la Cîmpi- 
na. Avem multe rezultate cu 
care ne mîndrim.

Intr-adevăr, organizația U.T.C. 
de la I.R.T.M.G. Poiana-Cîm- 
pina este de 3 ani fruntașă pe 
județ în colectarea deșeurilor 
metalice ; de asemenea, este 
inițiatoarea acțiunii „Cel mai 
curat loc de muncă, cea mai 
îngrijită mașină, comportare 
exemplară în producție", la 
care au fost atrași toți tinerii 
din uzină, acțiune care s-a ex
tins. Rezultate la fel de frumoa
se au obținut uteciștii de aici și 
în alte acțiuni, în sprijinul pro
ducției, al muncii educative, al 
activităților cultural-artistice și 
sportive.

DRAGOMIR HOROMNEA

poneze. Interesul ameri
canilor era acela de a-i 
obliga la reciprocitate 
pe partenerii lor comer
ciali, de a-i determina 
să-și deschidă porțile 
pentru investițiile lor. Si 
se pare că parțial au 
reușit. Liberalizarea re
centă a importurilor de 
capital. decretată sub 
presiunea concurenților 
externi — în primul rînd 
a S.U.A. — are ca efect

ces, de fiecare dată, alte 
firme autohtone au sărit 
să anihileze tentativele 
unui concurent de temut. 
Doar „Chrysler" a înce
put un program de coo
perare cu întreprinderile 
„Mitsubischi Motors
Corp", materializat in 
construirea unui tip de 
automobil cu litraj redus 
,.Lancer". Firmele ame
ricane au recurs la solu
ții intermediare : con-

dolari în ultimele cinci 
luni. După negocieri în
delungate, amenințări cu 
măsuri protecționiste de 
ambele părți, americanii, 
ca și în cazurile prece
dente, au recurs la scum
pirea produselor agricole 
și materiilor prime care 
reprezintă majoritatea 
importurilor japoneze, o- 
bligindu-i pe niponi să 
lase mai multi yeni in 
băncile americane. în a-

Punctul de răscruce
o intensificare a pătrun
derii investițiilor compa
niilor străine in Japonia, 

în al doilea rind, pro
dusele americane n-au 
reușit să-și lărgească 
piala de desfacere în Ja
ponia. Doar 26 556 auto
mobile americane au pu
tut fi vîndute in această 
țară. în timp ce tot. mai 
multe mașini ..Toyota" și 
..Datsun" circulă pe au
tostrăzile din Statele U- 
nite. Ofensiva firmelor 
„General Motors" și 
„Ford" de a prelua ac
țiuni ale firmelor japo
neze de automobile n-a 
înregistrat nici un suc-

slruirea de uzine de a- 
samblare a mașinilor în 
unele țări ale Asiei de 
sud-est, deci în apropie
re de arhipelagul nipon, 
pe un teren controlat cu 
prioritate de corporațiile 
japoneze.

în al treilea rind se 
menține deficitul in ba
lanța comercială dintre 
cele două țări, deși in 
comparație cu anul tre
cut el s-a redus. Surplusul 
japonez, potrivit unor 
statistici americane, a 
fost de 416 milioane în 
trimestrul trecut, in timp 
ee deficitul S.U.A. s-a 
cifrat la 654,1 milioane

cest mod se speră redu
cerea la 2,8 miliarde do
lari a deficitului ameri
can pe întreg anul 1973. 
De asemenea, Washing
tonul ar dori ca inves
tițiile japoneze să facă 
calea întoarsă, spre pro
pria economie, să fie 
destinate unor programe 
interne și nu economiei 
S.U.A. Japonezii nu par 
dispuși să-i lase pe alții 
să se amestece in proble
mele lor interne sau să 
accepte termenii unei co
operări economice în care

ei să piardă, pentru a-și 
ajuta concurentul nr. 1 
de pe piețele comerciale, 
inclusiv cele vest-euro- 
penc.

La 16 și 17 iulie se ver 
desfășura lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Co
mitetului ministerial
mixt japono-ămerican 
pentru problemele eco
nomice și financiare. 
Cele două delegații vor 
fi conduse de miniștrii 
de externe care vor sub
linia. cum s-a mai în
tâmplat și în ocaziile 
precedente, necesitatea 
schimbării stării de lu
cruri prezente. Ei vor 
recomanda, probabil, uti
lizarea tuturor canalelor 
existente pentru îm
bunătățirea raporturilor 
S.U.A.—Japonia. Ziarul 
japonez ASAHI, comen
tând relațiile dintre cele 
două țări, aprecia că ele 
se află în prezent la un 
punct de răscruce. în a- 
cest context, a fost pro
gramată pentru 31 iulie 
și 1 august viitoarea în
tâlnire la nivel înalt din
tre președintele Nixon 
și primul ministru japo
nez Tanaka, in scopul a- 
bordării aspectelor esen
țiale din relațiile ameri- 
cano-japoneze.

DOINA TOPOR

L
a fiecare început 
de vară, la 
Valetta, capi
tala Maltei, cu 
cei aproximativ 
19.000 de lo

cuitori, devine locul de des
fășurare a Carnavalului. 
Timp de patru zile, orașul, 
decorat și împodobit sărbă
torește, este literalmente in
vadat de populația insulei, 
doritoare să ia parte la 
marea paradă a culorii, mu
zicii și veseliei. Imaginația 
este pusă la încercare într-un 
examen al ingeniozității, 
fiecare participant încercind 
să-și confecționeze cel mai 
reușit costum sau să-și a- 
ranjeze cit mai original ca
rul alegoric.

Carnavalul acesta n-are, 
poate, celebritatea celor ce 
se consumă pe alte meridia
ne sub reflectoarele publici
tății. Dar el este strins legat 
de trecutul statului insular 
din Mediterană pe care 
timpul l-a ferit de urgii de
vastatoare. Carnavalul își are 
originea in frămîntata istorie 
a poporului maltez. El este 
strins legat de lunga domi
nație, de 270 de ani, a ca
valerilor ordinului Sfintuiui 
loan din Ierusalim, asupra 
insulei. Documentele îl men
ționează, pentru prima dată, 
în anul 1535, la cinci ani 
după sosirea cavalerilor în 
Malta.

Inițial, Carnavalul începea 
cu simularea, de către două 
grupuri de copii, a luptei 
dintre cavaleri și turci, îm- 
brăcați in costumele respec
tive. După ce „cavalerii" îi 
învingeau pe „turci", cea 
mai frumoasă fată din mul
țime, inveșmîntată în culori
le Roșu și Alb ale Maltei, 
era purtată împrejurul Pieții 
Palatului din La Valetta.

Astăzi, Carnavalul înseam
nă nu numai o legătură 
nostalgică cu trecutul, ci și 
o importantă atracție turisti
că. De dimineață sosesc în 
Piața Palatului carele alego
rice, împodobite cu flori mul
ticolore. Intr-o adevărată re
vărsare de culori și parfum 
pot fi admirați uriași papa
gali, meduze, diferite anima
le, păpuși, chiar și... castele. 
Parada propriu-zisă începe 
însă după prînz, cînd locui

torii insulei, în costume exo
tice, purtînd instrumente 
destinate producerii de... 
zgomot, inundă străzile ora
șului. In mersul său șerpui
tor imprejurul Pieții Palatului, 
furnicarul omenesc este în
soțit de diferite orchestre, 
care se concurează intre ele.

Carnaval la 
La Valetta

însemnări de $T. O. ACHIM

Se cintă, se dansează, se 
glumește. Seara, agitația Car
navalului poate fi reîntîlnită 
în cluburi, săli de dans și 
restaurante.

Carnavalul nu înseamnă 
doar o reeditare a tradiției 
ci și un prilej de exprimare 
a opțiunilor politice de inde
pendență și suveranitate ale 
locuitorilor Maltei. Aceștia 
își manifestă, în forme va
riate, hotărîrea de a milita 
pentru progresul patriei lor, 
pentrit dreptul inalienabil al 
poporului maltez de a-și de
cide singur soarta. Eforturi
le pe care le depune în pre

zent pentru dezvoltarea eco
nomiei țării sînt remarcabile, 
iar rezultatele obținute, încu
rajatoare. in acest sens, pri
mul ministru maltez, Dom 
Mintoff, declara, în timpul 
vizitei sale în Româ
nia : „Noi, în Malta, în
cercăm astăzi să schim

băm curentul istoriei. Dacă 
ar fi să urmăm vechiul drum, 
ar însemna să devenim din 
nou fortăreață, să fim din 
nou soldați pentru marile pu
teri ale lumii. Noi refuzăm 
acest lucru din tot sufletul, 
din toată ființa".

Exprimînd încrederea în 
viitorul lor, în vocația lor 
pașnică, maltezii își mani
festă prin exuberanța Carna
valului dorința fierbinte de a 
face din insulele lor din Me
diterană un pămînt al pro
gresului și bunăstării, ferit 
de furtunile războiului.
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• LA INVITAȚIA redac
ției revistei „Mladost" din 
Belgrad. tovarășul Eugen 
Florescu, membru al Birou
lui Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, redactor șef al ziarului 
„Scînteia tineretului" și al 
revistei „Tînărul leninist", 
a efectuat o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia. La încheierea vi
zitei, oaspetele român a fost 
primit de Vladimir Maksi- 
movici, președintele Uniunii 
Tineretului Jugoslav, cu care 
a avut o convorbire cordia
lă, prietenească.

• LA BOGOTA s-a anunțat 
că președintele Columbiei, Mi- 
sael Pastrana, a trimis președin
telui Georges Pompidou un 
mesaj în care se cere suspen
darea programului de experien
țe nucleare al Franței în zona 
Oceanului Pacific, relatează a- 
genția Associated Press. In me
saj se arată, de asemenea, că 
experiențele nucleare constituie 
un pericol serios atit pentru 
popoarele din această regiune 
cît și pentru cele de pe alte 
continente ale lumii.

LUNI, 2 IULIE 1973

MONTE CARLO : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), Patria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,301,
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 15; 
18,30; 21), Modern (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Mo
dern (ora 20,30).

DINCOLO DE NISIPURI — Gala 
filmului românesc : Patria (ora 
20), Gloria (ora 18).

ROND DE NOAPTE : Gloria 
(orele 8,45; 11; 13,30), Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).  Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Ca
pitol (orele 9,30: 11.45; 14; 16,15;
18,30: 20,45), Miorița (orele S; 
11; 13; 15; 17,15: 19,30), Grădina 
Capitol (ora 20,15), Grădina Select 
(ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), București (orele
8.30; 10,30; 12,45; 14,45: 17; 19,15:
21,15),  Grădina Luceafărul (ora
20.30) , Grădina București (ora
20.30) .

COARNELE DE AUR : Doina 
(orele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20).

• GUVERNUL INDIAN a ho- 
tărit, la 30 iunie, să ratifice 
Tratatul _ privind interzicerea 
amplasării de arme nucleare și 
a altor arme de nimicire în 
masă pe fundul mărilor și o- 
ceanelor și în subsolul a- 
cestora.

Delegația militară 
română la Phenian

• DELEGAȚIA MILITARĂ 
ROMANA, condusă de genelal- 
colonel Ion Gheorghe, prim ad
junct al ministrului apărării na
ționale, șeful Marelui Stat Ma
jor, care întreprinde o vizită 
oficială de prietenie în R.P.D. 
Coreeană, a avut o întîlnire cu 
generalul O Jin U, șef al Ma
relui Stat Major al Armatei 
populare coreene — relatează 
agenția A.C.T.C1 Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire 
cordială in probleme de interes 
comun.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII ARABE EGIPT. Anwar 
Sadat, și președintele Consiliu
lui Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer

Program de desene animate pen
tru copii — ora 9.45).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Scala (orele 9,30; 13; 16,15: 19,30), 
Festival (orele 9; 12,30: 16; 19,30), 
Stadionul Dinamo (ora 20;30), 
Grădina Festival (ora 20,30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9,15; 12,30: 16: 19,30).

ULTIMUL CARTUȘ : Dacia
(orele 8,30; 11: 13.30: 16; 18,30;
20.45) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20.15), Arta (orele 15,30: 
18: 20,15), Grădina Arta (ora
20.30).

LUPUL MARILOR : RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele
9—19 în continuare).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
Buzești (orele 9: 11,15: 13,30: 16;' 
18.15: 20,50), Aurora (orele 9; 11,15: 
13.30; 15,45: 18; 20,15). Tomis (orele 
8.30; 11; 13,30; 16: 18.30: 21). Gră
dina Buzești (ora 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20.30), Grădina Tomis 
(ora 20.30).

AICI ZORILE SÎNT DIN NOU 
LINIȘTITE : înfrățirea (orele
15.30: 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Me
lodia (orelA 9; 11,15: 13.30; 16; 18.30;
20.45) , Flamura (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15: 20,30).

Geddafi, care întreprinde o 
vizită oficială la Cairo, s-au 
întâlnit duminică cu lideri ai 
Uniunii Socialiste Arabe. Con
vorbirile au fost consacrate e- 
xaminării unor probleme refe
ritoare la realizarea proiectelor 
privind uniunea celor două țări.

• VASUL NORVEGIAN de 
pasageri „Skyworld", care e- 
fectuează curse turistice între 
Europa și Statele Unite, a fost 
nevoit să-și debarce pasagerii 
într-un port situat pe țărmul 
de nord al Republicii Domini
cane, din cauza unei maladii 
apărute subit la bord, care i-a 
afectat pe toți cei 720 de călă
tori, precum și peste jumătate 
din personal. Medicii care au 
cercetat proveniența acestei 
maladii au constatat că este 
vorba de o boală de stomac — 
care are, intre altele, ca simp- 
tomă, ridicarea temperaturii — 
și e cauzată de consumul apei 
potabile conținînd un procent 
ridicat de microbi.
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SALCIMUL LILIACHIU ; Cotro- 
ceni (orele 15.30; 18: 20.15).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Bu- 
cegi (orele 9,30: 14,30; 19,15), Gră
dina Bucegi (ora 20.15).

SEMNALE : Pacea (orele 16; 
18: 20).

CÎND LEGENDELE MOR : 
Unirea (orele 15,30: 18: 20,15),
Popular (orele 15,30: 18; 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20,30).

O ZT MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Vitan (orele 15.30: 18: 20,15), 
Grădina Vitan (ora 20.30).

VERONICA : Floreasca (orele 
16; 18: 20).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15) , Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

SOLARIS : Ferentari (orele
15.30: 19).

ACEA PISTCĂ BLESTEMATĂ : 
Lira (orele 15.30: 18: 20.30), Grădi
na Lira (ora 20,15).

AVENTURILE LUI BAHUSCĂ : 
Rahova (orele 15.30; 18: 20,15).

FATA BĂTRÎNĂ : Viitorul fo
rd e 15.30: 18: 20,15).

TECUMSEH • Crîngași (orele 
15.30; 18: 20.15).

CE SE ÎNTÎMPLA, DOCTORE?: 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

IRAN. - La o școală din orașul Azmayesh.

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Moșilor (orele 15,30; 19). Grădina 
Moșilor (ora 20.15).

CEATA : COSMOS (orele 16;
18: 20).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALĂ : Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).

Teatrul ,.C. I. Nottara'* (Sala 
Comedia — Teatrul Național ,.T. L. 
Caragiale") : BUNA SEARA,
DOMNULE WILDE — ora 20: An
samblul ..Rapsodia Română1' : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 61-a. 18,00 Telex. 18.05 

La ordinea zilei. Azi, județul 
Gorj. 18,20 Căminul. 19,00 Scena
— emisiune de actualitate și criti*
că teatrală. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen, 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cintecul săptămînii : „Sînt stu
dent și brigadier" de Temistocle 
Popa. 20,05 Anchetă TV. „Perse
verența alergătorului de cursă 
lungă". 20,50 Revista literar-ar- 
tistică TV. Relația creator de 
cultură —- consumator de cul
tură. 21,30 Roman foileton : NOILE 
AVENTURI ALE MUȘCHETARI
LOR. Episodul IV ..Micul rege". 
22.20 24 d« «rp. 22.40 Luminile
rampei. 23,00 Automobilism. Mare
le premiu al Franței. 23,25 Box : 
Joe Frazier—Joe Bugner (categ. 
grea). Transmisiune directă de la 
Londra.

PROGRAMUL II

20.00 Prietenii lui Așchluță : Bă
nuțul de aur : Mighty Mouse. 20.30 
Film serial. Pe urmele lui Cantja
— producție a televiziunii iugo
slave. Reluarea ultimului episod. 
21.30 Mugurel de cîntec românesc. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu ansamblul „Rapsodia Română*4 
din București. 22,00 Film docu
mentar : Cunrul — producție a 
studioului cinematografic „Al. Sa- 
hia“. 22.10 Dans și muzică de pre
tutindeni. Spectacol prezentat de 
ansamblul folcloric din Bali (In
donezia).
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