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Plecarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 

în Crimeea
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI GUVERNAMENTALE A REPUBLICII 

DEMOCRATE VIETNAM, CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL FAM VAN DONG

• SîmKăfă Ia a- 
miază a sosit în țara 
noastră, într-o vizită 
oficială de prietenie, 
delegația de par
tid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam, 
condusă de tovarășul 
Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Poli
tic al C.C. al Parti
dului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, 
prim-ministru al gu
vernului R. D. Viet
nam.

• La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, 
oaspeții vietnamezi 
au fost întîmpinați de 
tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, membru 
al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniș
tri, de alți conducă
tori ai partidului și 
statului nostru, de 
numeroși oaspeți ai 
Capitalei.

• în aceeași zi, 
după-amiază, au în
ceput convorbirile o- 
ficiale între delegația 
de partid și guver
namentală a Româ
niei, condusă de to
varășul lonGheorghe 
Maurer, și delegația 
de partid și guverna
mentală a R. D. Viet
nam, condusă de to
varășul Fam Van 
Dong.

• Seara, la pala
tul Consiliului de Mi
niștri, a avut loc o re
cepție în cinstea oas
peților vietnamezi, în 
timpul căreia tovară
șii Ion Gheorghe 
Maurer și Fam Van 
Dong au rostit toas
turi.

MESAJUL
ADRESAT DE 
TOVARĂȘUL 

NICOLAE
CEAUSESCU»

Comitetului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de 
încălțăminte „Solidaritatea"- 
Oradea cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la înființare 

(Textul mesajului în 
pag. a IIl-a)

PRIMIRELA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
duminică dimilneața, în stațiunea 
Neptun, pe tovarășul Fam Van 
Dong, membru al Biroului. Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al gu
vernului R.D. Vietnam, și pe 
membrii delegației Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam 
și guvernului Republicii Demo
crate Vietnam pe care o con
duce în vizita oficială de prie
tenie ce o întreprinde in țara 
noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

întîmpinînd cu cordialitate 
pe oaspeți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îmbrățișat cu 
căldură cu tovarășul Fam Van 
Dong.

Cu prilejul întrevederii au a- 
vut loc convorbiri între tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Fam Van Dong..

Din partea română au luat 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C, al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Vasile Vilcu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ
DE TOVARĂȘEI NICOLAE ( l UȘIStl

$1 TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, in 
seara zilei de 28 iulie, in stațiu
nea Neptun, o masă tovără
șească la care au participat 
membri ai conducerii partidului 
și statului nostru, cu soțiile, care 
se găsesc in concediu la mare, 
precum și conducători ai unor 
partide comuniste și muncito
rești, aflați în vacanță pe lito
ral, la invitația C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Dolo
res Ibarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania. 
Krsta Avramovici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo

al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., Nicolae Ghe- 
nea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general co
lonel Sterian Țircă, adjunct 
al ministrului apărării națio
nale, Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică. Tudor 
Zamfira, ambasadorul României 
la Hanoi.

Din partea R.D. Vietnam au 
participat tovarășii Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Poli
tic . al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam. vice-prim-ministru, 
Nguyen Co Thach, vice-ministru

Citiți în pag. a IlI-a

Dejunul oferit de tovarășii! Nicolae Ceaușescu 
in onoarea delegației de partid și guverna

mentală a R. 0. Vietnam, condusă de 
tovarășul Fam Van Dong

slavia, Joszef Kempa, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Varșo
via al P.M.U.P., Jef Turf, vice
președinte al Partidului Comu
nist din Belgia, Rino Serri, 
membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, Thorquild 
Holst, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Comunist din 
Danemarca, redaetor-șef al 
ziarului „Land og Folk", An- 
ghel Cemerski, președintele 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Macedonia. Dușan Alimpici, 
membru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Comite'ului Re
gional al Uniunii Comuniș
tilor din Voivodina, Ist
van Szabo, membru al C.C. al 

al afacerilor externe, general 
maior Tran Sam, vice-ministru 
al apărării naționale, Nguyem 
Van Dao, vice-ministru al co
merțului exterior, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Viet
nam la București, Hoang Tu, di
rectorul Direcției U.R.S.S. și 
Europa Orientală din M.A.E., Ho 
Tu Truc, director adjunct al Di
recției generale din M.A.E.

Tovarășul Fam Van Dong a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de priete
nie frățească din partea tovară
șilor Ton Duc Thang, pre
ședintele Republicii Democrate 
Vietnam, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Parti-

(Continuare în pag. a IlI-a)

P.M.S.U., președintele Consiliu
lui Cooperativelor agricole de 
producție din R.P. Ungară, 
D. Isteren, membru al C.C. al 
P.P.R.M., ministrul invățămîntu- 
lui general din R. P. Mongolă, 
B.. Badarci, membru al C.C. al 
P.P.R.M., șeful Direcției Treburi 
de la Consiliul de Miniștri al 
R.P. Mongole.

Au particiDat membri si mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vechi 
militanți ai mișcării comuniste 
și muncitorești din tara noastră, 
activiști de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intreținut cordial cu oas
peții

Masa s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a adresat felicitări 
lucrătorilor din 

agricultura județe
lor Ialomița, Con
stanța, Dolj, Mehe
dinți și Vrancea care 
au încheiat seceri

șul griului
Mobilizați de felicitările și 

îndemnurile adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
lucrătorilor de pe ogoare din 
primele județe care au termi
nat recoltatul griului, oame
nii muncii din agricultura ju
dețelor Ialomița, Constanța, 
Dolj, Mehedinți și Vrancea 
au reușit să incheie, la rîndul 
lor, secerișul griului, obținînd 
producții bune.

Răspunzînd la telegramele 
comitetelor județene de par
tid, care raportează aceste 
realizări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis meca
nizatorilor, muncitorilor din 
întreprinderile agricole de 
stat, țăranilor cooperatori și 
specialiștilor, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din 
agricultura județelor Ialomița, 
Constanța, Dolj, Mehedinți și 
Vrancea, felicitări și urarea 
de a dobîndi noi succese în 
activitatea lor pentru desfă
șurarea la timp și in condiții 
optime a tuturor lucrărilor de 
sezon, pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale.

în cursul zilei de ieri alte 
două județe, Timiș și Pra
hova. au anunțat încheierea 
secerișului.

PRESEDINTELI REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ, 
GENERAL DL ARMATĂ JEAN BEDEL BOKASSA,

SI AINCBEIAT VIZITA M TARA NOASTRĂ
Simbătă, 28 iulie, președintele 

Republicii Africa Centrală, gene
ral de armată Jean Bedel Bokas- 
sa, cu soția, Catherine Bokassa, 
și-a încheiat vizita neoficială În
treprinsă în țara noastră, la in
vitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

...Ceremonia plecării a avut 
loc la aeroportul „Mihail Kogăl
niceanu" din Constanța.

Este ora 8,45. La reședința re
zervată, in stațiunesj Neptun, 
solilor poporului centrafrican so
sesc președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu. împre
ună iau loc in mașini, escortate 
de motocicliști, îndreptîndu-se 
spre aerogară.

De-a lungul traseului, cei doi 
șefi de stat sînt salutați cu căl
dură de mii și mii de constăn- 
țeni, de turiști români și străini.

La aeroport au fost arborate, 
in vederea momentului solemn 
al plecării șefului statului cen
trafrican, drapelele de stat ale 
României și Republicii Africa 
Centrală, care încadrau portre
tele celor doi președinți ; pe o 
mare pancartă era înscrisă ura
rea „Trăiască pacea și prietenia 
intre popoare !“

O gardă militară prezintă o- 
norul. Sînt intonate, apoi, imnu
rile de stat ale celor două țări. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean Bedel Bo- 
kassa trec în revistă garda de 
onoare, după care șeful statului 
centrafrican îsi ia rămas bun 
de la personalitățile române ve
nite să-1 salute : Vasile Vilcu, 
Vasile Patilkieț, Ion Pățan, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, miniștri, repre
zentanți ai organelor locale, am
basadorul României la Bangui.

La scara avionului președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros 
rămas bun de la președintele 
Jean Bedel Bokassa si Catheri
ne Bokassa. Cei doi conducători 
își string cu cordialitate miinile, 
se îmbrățișează.

La acest prietenesc rămas bun 
dintre cei doi șefi de stat au 
luat parte numeroși locuitori ai 
orașului Constanța, care au făcut 
o manifestare de dragoste tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de

• Pe aeroportul „Mihail Kogălniceanu"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat, du
minică după-amiază, în U.R.S.S., 
răspunzînd invitației C.C. al 
P.C.U.S. de a petrece citeva zile 
de odihnă in Crimeea.

La plecare, pe aeroportul 
„Mihail Kogălniceanu", tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră, Florian Dănălache, Emil

• Sosirea în
La sosirea în Crimeea, pe ae

roportul Sinferopol, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi
nați de tovarășii K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.,

profundă stimă conducătorului 
Republicii Africa Centrală. Ei 
și-au exprimat cu însuflețire de
plina satisfacție față de rezul
tatele fructuoase ale dialogului 
la nivel inalt romârio-centrafri- 
can, față de activitatea rodnică 
desfășurată de conducătorii ce
lor două state în vederea întă
ririi și dezvoltării legăturilor de 
solidaritate dintre România și 
Republica Africa Centrală. în in
teresul ambelor popoare, al cau
zei păcii, cooperării și înțelegerii 
internaționale.

înainte de a părăsi aeroportul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu es
te din nou aclamat, ovaționat 
îndelung de mulțime. Cei pre- 

Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău, Cor
nel Burtică, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, precum și 
reprezentanți ai organelor jude
țene și municipale de partid și 
de stat Constanța, ai organiza
țiilor de masă și obștești locale.

Au fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice în țara noastră și membri 
ai ambasadei.

Numeroși constănțeni, care în 
aceste zile au avut în mal mul
te rinduri bucuria de a se re- 
întilni cu conducătorul iubit al

Crimeea
K. V. Rusakov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., consilier al secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
N. K. Kiricenko, prim-secretar 
al Comitetului regional Crimeea 

zenți și-au reafirmat, în mod vi
brant, simțămintele de adincă 
prețuire și considerație față de 
conducătorul partidului și statu
lui nostru, care-și consacră, ne

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita președintelui Republicii 

Africa Centrală, generalul de armată 
Jean Bedel Bokassa, 

în Republica Socialistă România 
(In pagina a IlI-a)

partidului și statului nostru, au
venit — și acum, 
— să-l salute cu 
tovarășul Nicolae 
Ei aclamă cu 

pe aeroport 
căldură pe 

Ceaușescu. 
însuflețire

„Ceaușescu—P.C.R., Ceaușescu
și poporul", aplaudă și ovațio
nează îndelung. în această nouă 
și entuziastă manifestație făcu
tă secretarului general al parti
dului se regăsesc pregnant ex
primate simțămintele de pro
fundă dragoste și prețuire pe 
care le nutrește întregul nostru 
popor față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea 
sa laborioasă și neobosită pusă 
în slujba înfloririi patriei, a 
cauzei socialismului și păcii.

al P.C.U.S., T. N. Cemodurov, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului regional Cri
meea, precum și alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

obosit, întreaga putere de mun
că înfloririi continuie a patriei, 
fericirii poporului, înfăptuirii 
înaltelor aspirații ale lumii con
temporane. (Agerpres).

1



iMitMiaW

„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 2 LUNI 30 IULIE 1973

1973'

Inițiative,

tNtNȚÎMPINAREA MABII SĂRBĂTORI

MOMENT DE BILANȚ ...și curge griul cu bob sănă
tos, sporind rezerva din ham

bare.

IN ClMPIA ARGEȘEANĂ LO
angajamente.

împliniri

La Uzina „înfrățirea" din O- 
radea oamenii măsoară scurge
rea timpului prin rezultatele pe 
care le obțin. Acum, ele sint ra
portate la ziua .de 23 August. 
75 la sută din salariați'sînt • ti
neri. Harnici . și inimoși ei au 
deschis largi porți către iniția
tivă. Discut cu Dumitru Iaco- 
bescu, secretarul comitetului 
U.T.C. despre modul in care 
tinerii participă la intrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea 
cincinalului inainte dc termen. 
Mi se dau citeva cifre : 3 mi
lioane lei producție globală su
plimentară ; 852 mii lei-valută 
peste sarcina planificată, în 
primele șase luni ale anului. 
Sint succese în. care cei peste 
1 200 de tineri au semnat cu 
majuscule.

Mi s-a spus, și m-am con
vins, că la „înfrățirea" „cap de 
afiș" in întrecere este calitatea. 
S-au căutat detți acele . forme’ 
și metode care să contribuie Iu 
creșterea pregătirii .profesiona-, 
le, la întărirea exigenței, la 
formarea opiniei colectivului, 
în luna aprilie s-a inițiat ac
țiunea „Fruntașul săpțăminii", 
Tinărul care s-a dovedit cel 
mai bun primește la. sfîrșitul 
săpțăminii trofeul : o coloană 
prinsă intr-un suport de bronz 
pe care-și încrustează numele.

— Trofeul, spunea lacobescu, 
este transmisibil. A fost astfel 
conceput incit la sfîrșitul cin
cinalului să se găsească grava
te pe suport numele tuturor ce
lor cate au fost fruntașii săptă- 
minii. El va rămine la tinărul 
care a fost de cele mai multe 
ori fruntaș.

Activitatea productivă îl pune 
pe tînăr in fața unor probleme 
tehnice insuficient cunoscute 
sau chiar necunoscute. Unele 
se pot rezolva la nivel dc sec
ție. altele cer o specializare 
mai înaltă. Au existat astfel de 
situații si de aceea comitetul 
U.T.C. s-a gindit la o modali
tate : a inițiat „Poșta calității'. 
Tinerii iși formulează intrebările 
și le depun in cutii special con
fecționate. O comisie le studiază, 
discută cu tinărul, lămuresc 
Împreună necunoscutele. Alte
ori. dacă problema prezintă un 
interes mai general, se discută 
în cadrul adunării generale de 
organizație. Inginerul Ștefan 
Vitoș membru in biroul comi
tetului U.T.C. pe uzină este de
seori solicitat de tinerii din or
ganizația nr. 7 de la sculgrie. 
„Vitrinele calității", „Prietenii 
noului angajat", converg toate 
Înspre mobilizarea tinerilor la 
realizarea cincinalului inainte 
de termen.

Gospodarii n-au nevoie de 
cuvinte ca să se recomande. 
Le-am cunoscut faptele izyori- 
te din grija pentru economisi
rea fiecărui gram de me'tal. de 
vopsea. Am consemnat 
sele. Cele trei formații 
neretului organizate in 
montaj-vopsitorie și-au formu
lat angajamente proprii. For
mația condusă de loan Mihin- 
cău a economisit materiale in 
valoare de 40 000 lei în secțiile 
prelucrări mecanice s-au econo
misit 400 de cuțite. Prin grijă, 
pricepere și responsabilitate s-au 
trecut la capitolul economii 
25 tone de metal.

Urmărirea întrecerii nu 
face undeva sus, ci la fiecare 
loc de muncă. S-au găsit pen
tru aceasta si formele cele mal 
bune. Bunăoară, in fiecare din
tre cele 4B organizații U.T.C.. 
cîte există în uzină, s-au con
fecționat panouri pe care sub 
deviza „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen" sînt trecute 
criteriile și numele fiecărui tî
năr. La sfîrșitul lunii în drep
tul tinerilor se trec rezultatele 
și ciștigul realizat.

Peste o lună colectivul de la 
„înfrățirea" va raporta, alături 
de întregul popor, la marea 
noastră sărbătoare, că și-a în
deplinit tot ce și-a propus. Si
gur, nu vor fi amintite nume
le tinerilor Szabo Iosif-frezor, 
Viorel Pintea, strungar, Ioan 
Demian și Ștefan Bogoși — lă
cătuși, Floarea Drută — vopsi
toare, ale inginerilor Andrei 
Cocaină și Gavril Ciordaș. Dar, 
aici unde se măsoară timpul in 
fapte, toți vor ști că ei și-au 
scris numele pe fiecare izbindă.

BRIGADA „SC1NTEII
TINERETULUI" TRANSMITE:

în ziua cînd porneam la drum pe ogoare, semnalam citi
torului respirația precipitată a griului. Astăzi, la capătul a 1 500 
km, griul trăiește ora fierbinte a finalului de campanie. Sudul 
țării este o explozie incandescentă de izbînzi. Presa, radioul 
anunță ritmic noi județe care raportează Încheierea recoltării 
griului.

La această înaltă temperatură 
străbatem ultimul punct de pe 
itinerariul nostru — județul 
Argeș. Și aici, cooperativele din 
zona sudică — am numit astfel 
Mîrghia, Filfani, Silișteni, Ma- 
reș etc. — trăiesc momentul bi
lanțului. La nivelul întregului 
județ, peste 80 la sută din su
prafața cu griu a fost recoltată. 
Schimbăm traseul, descinzind in 
ceea ce pe hartă se cheamă cim- 
pia înaltă a Piteștilor. Oameni 
și unelte, încordați într-un ultim 
și decisiv efort, grăbesc drumul 
final al griului. Decupăm cîteva 
secvențe din acest film.

SEMNIFICAȚIA UNEI 
„EXPERIENjE PERSONALE"

Ploile toamnei îi ținuseră pe 
cooperatorii din Topoloveni în 
cîmp pină în luna decembrie. 
Neșansa anotimpului părea să-și 
pună amprenta asupra sorții 
griului. Oamenii erau îngrijo
rați, spiritele se încălzeau re
pede, n-au lipsit disputele. Și 
poate tocmai de aceea, propune
rea inginerului șef Vasile Grecu 
a trecut drept ciudată. „Vom 
încerca o experiență personală 
— a căutat el să-i lămurească. 
Trebuie să izbîndim". Țăranii 
au clătinat din cap, între nedu
merire și înțelegere, consiliul de 
conducere al cooperativei a a- 
probat.

— Drept să vă spun, acum. în 
fața lanului, îmi este mai ușor 
să recunosc — ne relatează el. 
Da, aveam și eu o îndoială. Dar 
ceva trebuia făcut. Calculasem

totul pe zile. Științific, drepta
tea era de partea mea.

Astfel, cooperatorii din Topo
loveni au semănat, ca niciodată 
pină atunci, cinci soiuri de. griu: 
Excelsior, Dacia, Bezostaia, 
Caucaz și Aurora ; fiecare soi, 
în cite trei variante. Lucrările 
de întreținere au fost executate 
prompt și de cea mai bună ca
litate. Și fiecare zi ce a urmat 
dădea dreptate inginerului, a- 
dică științei. Astăzi, pămintul, 
pe 190 hectare, se pleacă supus 
de greutatea rodului. Deși con
dițiile au fost cum au fost, cifra 
planificată, de 2 400 kg. la hec
tar, va fi cu siguranță realizată. 
Și inginerul șef ne spune că va 
generaliza experiența. Argumen
te : unele sole au dat intre 
4 000—6 000 kg la hectar.

...La ora cind apar aceste rîn- 
duri, prin telefon ni se comuni
că faptul că la Topoloveni re
coltatul s-a încheiat cu succes.

ZILELE-LUMINÂ ALE 
MECANIZATORULUI MIERLĂ

Pe ogoarele cooperativei agri
cole de producție din Leordeni 
se întrec în hărnicie nouă com
bine. Fiecare mecanizator poate 
fi eroul meritat al unui repor
taj. Oamenii însă rostesc mai des 
numele lui Gheorghe Mierlă. El 
a ajuns pînă și-n scriptele con
tabilului șef. „De zece zile — ne 
spune acesta — tractoristul n-a 
coborît. de pe combină. Dacă am 
fi avut atitea becuri incit

După fiecare... ocol, rampa combinei se impune ușurată de sacii 
în care s-a adunatgrei aurul cimptei.
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luminăm ca-n palmă cîmpia, 
Mierlă ar fi lucrat și noaptea", 
în cîmp, oamenii întăresc spu
sele contabilului. Numai el, 
Mierlă, zimbește cu modestie 
între două tururi de orizont prin 
holdă, indicînd cu degetul pe 
ceilalți colegi de mașină. Notăm 
alături de numele lui pe cele 
ale lui Nicolae Cirstoiu, Nicolae 
Apostol, Ion Burcea, Ioana Da
vid, Niculina Popescu, Nicolae 
Bașaidar, Ana Andrei. Deși din 
cele 409 ha recoltaseră pină la 
întilnirea cu noi 250 ha. aceasta 
înseamnă totuși o victorie, dacă 
ținem seama de vremea nefavo
rabilă, de zilele cu ploaie, cînd 
fiecare ceas bun de muncă a 
fosț ciștigat cu greu. Notăm 
numele și înțelegem că nu este 
vorba de modestia excesivă a 
lui Mierlă, ci de faptul că toți 
— mecanizatori și cooperatori — 
cei antrenați în această bătălie, 
fac aceeași dovadă a efortului, 
a actului de eroism topit 
cotidian.

competiția deschisă. Indiferent 
de cei care vor ocupa locul I, 
de ciștigat vor avea toți, coope
ratorii argeșeni.

ION ANDREIȚA 
OVIDIU MARIAN 

FOTO : GH. CUCU

TELEGRAMĂ
Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
a trimis Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice următoarea telegramă :
Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la Congresul al II-lea 

al Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român, ’ comuniștii, întregul po
por român, adresează Comitetului Central al Partidului Comu
nist .al Uniunii Sovietice, tuturor comuniștilor și oamenilor mun
cii din Uniunea Sovietică cele mai cordiale felicitări și un 
fierbinte salut tovărășesc.

Crearea, în urmă cu șapte decenii, sub nemijlocita conducere 
a lui Vladimir Ilici Lenin, a primului partid de tip nou al cla
sei muncitoare din istoria Rusiei a marcat o etapă nouă, deo
sebit de importantă, în desfășurarea cu succes a luptei oame
nilor muncii împotriva exploatării, asupririi șl reacțiunii ța
riste, pentru transformarea revoluționară a societății.

De-a lungul întregii sale existențe Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice a parcurs un glorios drum de luptă, conducînd 
poporul sovietic pe drumul construcției socialismului și comu
nismului biruitor.

O strălucită confirmare a capacității organizatorice a parti
dului comunist a constituit-o triumful Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, victoria asupra hitlerismului în anii Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei, construirea cu succes a 
societății socialiste și trecerea la edificarea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului.

In prezent, Uniunea Sovietică s-a transformat într-un stat 
puternic și înfloritor, cu un uriaș potențial economic, cu stră
lucite realizări pe tărîmul științei, tehnicii și culturii, al intregii 
vieți sociale. Uniunea Sovietică joacă astăzi un rol de mare 
însemnătate pe arena internațională, manifestîndu-se ca un fac
tor activ in lupta pentru socialism, pentru progres social și pace 
în intreaga lume, pentru securitate și colaborare între națiuni. 
Poporul român urmărește cu sentimente de caldă prietenie șl 
se bucură din toată inima de succesele remarcabile pe care po
poarele sovietice le obține pe frontul construcției comuniste, 
considerîndu-le drept o importantă contribuție la creșterea 
prestigiului socialismului, la întărirea forțelor păcii, democrației 
și progresului din intreaga lume.

Constatăm cu deosebită satisfacție că între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între Repu
blica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste s-a dezvoltat de-a lungul anilor și se dezvoltă necon
tenit o rodnică colaborare pe tărîm politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii de activitate.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie și so
lidaritate frățească româno-sovietice, cu vechi și îndelungate 
tradiții de luptă comună, cărora Partidul Comunist Român le 
dă o înaltă apreciere vor cunoaște și în viitor o dezvoltare 
continuă pe baza principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, în folosul ambelor noastre popoare, al 
cauzei întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste 
Șl muncitorești internaționale.

Aniversarea acestui glorios . jubileu ne oferă plăcutul prilej 
să vă urăm, dragi tovarăși, noi și importante succese în opera 
de înfăptuire a programului construcției comuniste trasat de 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., spre binele poporului frate 
sovietic și în interesul cauzei păcii și socialismului in lume.

In zilele de 27—29 iulie a avut 
loc ședința semestrială a cadre
lor de cpnducere din inspectora
tele silvice județene in cadrul 
căreia s-a analizat munca desfă
șurată de silvicultori pentru dez
voltarea fondului forestier și e- 
xecutarea investițiilor prevăzute 
pentru primul semestru al a- 
cestui an.

întb-o atmosferă de însufle
țire, participanții la ședință au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESțJU.

Cu o săptămînă Înainte de 
tradiționalul Festival folcloric 
anual ,.Hora de la Prislop", la 
Suceava a fost deschisă o expo
ziție de artă populară și etno
grafie a județelor Maramureș și 
Bistrița-Năsăud.

Sînt prezentate covoare și țe
sături, în culori vegetale, din 
secolul XVIII, ceramică de Săce- 
le, elemente de port popular și 
alte obiecte reprezentative pen
tru bogata zonă etnografică a 
Maramureșului iar din colecția 
Muzeului Bistrița au fost aduse 
zadii, ștergare cu motive florale 
și zoomorfe, cojoace femeiești și 
costume grănicerești de Năsăud, 
lucrări în ceramică și lemn. Cu 
acest prilej, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Suceava a a- 
vut loc simpozionul-dezbatere 
,.Arta populară in contempora
neitate".

Duminică, 29 iulie a.c., a pă
răsit definitiv țara noastră 
Francois Kisukurume,. ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Burundi la 
București.

(Agerpres)
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PENTRU ORIENTAREA

Pregătirea cadrelor

didactice

succe- 
ale ti’ 
secția

presele de balotat paie. Ogo-

Au trecut combinele,

1. Prietenul bun la nevoie 
cunoaște, dar mai bine să nu 
întâlnești cu nevoia. Marin Pă- 
truleasa, șeful secției de meca
nizare nr. 1 Topoloveni, ne măr
turisește : „Paralel cu recolta
tul, am început arătura pentru 
culturile duble. Semănăm. 
Trejiba merge insă mai încet. 
Iată.- avem prevăzute să insă- 
■ipirițăm 20 ha cu mazăre. Deși 
sănîința n-o aducem de la Satu

' Mare, ci de peste drum, de Ia 
fabrica noastră de conserve, 
prietenii noștri, consăteni, cum 
ne numim, intîrzie să ne-o li
vreze. Ieri, cu toate insistențele 
noastre, am fost nevoiți să 
stăm".

2. Cu secerile ruginite-n grin
dă. Se știe, combina duce greul 
recoltării. Dar nu întotdeauna 
poate face totul. In cîmp mai 
există colțuri, capete de tarla, 
locuri în jurul stîlpilor electrici 
și telefonici unde combina 
poate pătrunde. Se cuvine 
tunci repuse în rol secerile. Așa 
se și întîmplă, cu excepția co
operativelor agricole din Stol
nici și Pădureți, unde secerile 
ruginesc în grindă, în timp ce 
spicele se irosesc în cîmp.

3. Competiția rămîne deschisă. 
La data popasului nostru 
Argeș, situația fruntașilor 
prezenta in felul următor : 
locul’ I — cooperatorii din con
siliul intercooperatist Căteasca; 
pe locul II — unitățile agricole 
aparținînd consiliului Vedea; pe 
locul III — consiliile intercoo- 
peratiste Izvoru și Miroși. Din 
discuțiile avute în cimp, cit și 
la diverse organe județene, am 
înțeles că locurile nu sint defi
nitive. Hărnicia oamenilor, vo
ința de a grăbi recoltarea lasă

nu
a-

in 
se 
pe

rul rămîne curat pentru ca 

mecanizatorii să-l are și să-l

însămînțeze.

Uzina de alumină-Oradea. 
(secția de leșiere).

LIDIA POPESCU

Foto: AGERPRES

PROFESIONALA A ELEVILOR
RefcHndy-se da oiieiitarca școlara și profesionala a elevilor 

secretarul general al pgrțiițului arăta Ia Plenara C.C. al r.v.K. 
din iunie.. 1973 că profesorul de-specialitate, care urmărește zil
nic în.dinatiije elevilor și ii apreciază în funcție de acestea, es^e 
cel nrai în măsură să-i orienteze. în ce direcție se pot yaloritlca 
deplin pe plan profesional. Aceasta impune creșterea ro
lului profesor,pipi. îți munca de orientare a tineretului școlar. 
Dar profesorii noștri n-au fost pregătiți. . special în direcția 
aceasta, și trebuie să recunoaștem, nici sistemul de per
fecționare a cadrelor didactice n-a urmărit îndeajuns comple
tarea profilului lor profesional cu elemente care să le permită 
desfășurarea unei acțiuni științifice de orientare profesională a 
elevilor. Cum ar trebui reevaluată pregătirea corpului profesio
nal din acest punct de vedere ? Ne răspunde rectorul I.C.P.P.D. 
prof. univ. dr. doc. DIMITRIE TODORAN.

— Apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
1973 cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului în 
Republica Socialistă România a 
precedat cu cîteva zile concursul 
de admitere în învățămîntul su
perior. Un concurs care a ridi
cat din nou problema repartiză
rii judicioase a forțelor umane 
în structura societății noastre. 
Pentru că și la ediția din acest 
an au fost facultăți și secții 
unde s-au prezentat foarte mulți 
candidați pe un loc. media fi
ind pe ansamblu îndeajuns de 
mare. Apare încă o dată evident 
rolul pe care trebuie să-l joa
ce orientarea școlară și profe
sională a tineretului : o dirijare 
preliminară a opțiunilor, stabi
lirea unui echilibru între de
prinderi și necesarul forței de 
muncă, contribuind la elimina
rea risipei de forță, la diminua
rea și soluționarea complicate-

lor 
ția 
tăți 
tăți 
pansiune economică, socială și 
culturală.

De cîțiva ani, sub impulsul 
realității, Ministerul Educației 
și învățămîntului împreună cu 
Ministerul Muncii au făcut une
le începuturi în materie, dar sîn- 
tem încă departe de o soluție 
convenabilă. Problematica ori
entării școlare și profesionale 
ține de categoria domeniilor a 
căror cercetare și rezolvare nu 
este posibilă decît pe cale inter- 
disciplinară. Pe de o parte, se 
cere intervenția directă a pro
fesorului, pe de altă parte, tre
buie fixate, în limitele progno
zelor sociale și economice, posi
bilitățile viitoare de integrare 
a generațiilor de tineri pe struc
turi sociale productive.

conflicte ce apar în rela- 
aspirații-posibilități-necesi- 

sociale, inerente unei socie- 
ca a noastră. în plină ex-

/I DISPĂRUT 0 MINGE ROȘIE...
A dispărut mingea lui Dănuț. 

O minge mare, roșie, care bătea 
aleile din fața blocului și alerga 
neobosită, întrecînd mai tot
deauna în sprinteneală ceata da 
puști care o hăituiau de dimi
neață pînă seara. Acum cîteva 
zile, dihonia de cauciuc a dispă
rut fără urme. Dănuț o lăsase în 
grija celorlalți atîta cît să se re
peadă pînă în casă și să-și poto
lească setea, iar cînd s-a întors 
copiii i-au explicat că au trecut 
„doi nenea de la construcții", 'li
nul a expediat mingea cu un șut 
ales pînă Ia colțul blocului, celă
lalt a gonit-o mai departe și pînă 
să se dezmeticească jucătorii de-o 
șchioapă, mingea a dispărut. Au 
alergat din nou cu Dănuț în 
frunte, căruia începuseră deja 
să-i mijească lacrimile, acolo unde 
lucrau „cei doi nenea" și încă 
vreo zece flăcăi zdraveni, au ru
gat frumos să li se înapoieze 
jucăria, clar demersul a rămas 
fără nici un rezultat, „Care min
ge, băi ? l-au pironit pe solici
tantul de-o șchioapă doi ochi 
„șmecheri". Mi-ai dat tu mie 
vreo minge ?“ Nedeprins cu arta 
parlamentărilor, copilul a recu
noscut că nu. „Dar ați luat-o 
dumneavoastră. V-au văzut ei!“, 
a insistat, desemnîndu-i pe cei 
cîțiva ..martori" care îl însoți
seră. . „N-am, bă, nici o minge 1 
Caută-mă în buzunare și dac-o 
găsești, ia-o !“. Replica a provo
cat mare veselie printre flăcăii

îmbrăcați în salopete, pentru că 
nici unul nu poseda la. uniforma 
de lucru un asemenea adaos 
vestimentar. Hohotele lor s-au 
amestecat cu sughițurile copilu
lui convins că trebuie să-fi ia de
finitiv adio de la tovarășa de ioa- 
că și au stăruit chiar după ple
carea lui, fără ca vreunul din 
jucăușii constructori să fi spriji
nit. cu o vorbă măcar, pretenția 
justificată a puștiului. La ora a- 
ceea, acasă la Dănuț se afla doar 
bunica și cînd băiatul a lămurit-o 
printre suspine ce i se întîmplase,

vorbesc cu maistrul, mă rog cu 
cineva care răspunde, nu atît 
pentru minge, înțelegeți, nu e 
vorba de bani, dar s-au purtat 
incalificabil și cu copilul și cu 
mama mea, care are de trei ori 
vîrsta lor și măcar pentru asta ar 
fi trebuit s-o respecte. Cu chiu 
cu vai l-am găsit pe maistru, și 
nici nu m-a lăsat să-i explic (pro
babil că fusese de față la cele 
petrecute cu o zi în urmă) și a 
început să vocifereze : „Ce vrei, 
domnule ? De mingii ne arde 
nouă ? Ți-am luat eu personal

bătrîna a îndrăznit, cu nepotul 
de mină, să întreprindă un al 
doilea demers. N-a avut mai 
mult succes decît el, șmecherul 
și-a mai distrat colegii cu încă 
un moment vesel pe seama fe
meii cu părul alb și aceasta a 
fost nevoită să plece cu fața în
văpăiată de rușine și cu copilul 
înecat de plîns, acasă. Toate 
cele întâmplate le-am reconstituit 
cu ajutorul lui Dănuț, al bunicii 
și al inginerului Marin, tatăl bă
iatului, care fusese al treilea 
„protagonist" al incidentului, A 
doua zi după dispariția mingii, a 
plecat de acasă cu un sfert de 
oră mai devreme: „M-am dus să

ceva ? De ceilalți nu răspund 1 
Dar mă uit la dumneata, că ești 
bine îmbrăcat și faci atîta tapaj 
pentru o nenorocită de minge 1“ 
Sfertul, de oră pe care inginerul 
și-l rupsese din timpul de odihnă, 
rezervîndu-l nu tentativei de re
cuperare a mingii, cum a crezut, 
mîniosul lui interlocutor, ci unui 
altfel de demers, pe care acesta 
fusese incapabil să-l priceapă — 
se terminase, așa că inginerul a 
pus capăt discuției, hotărît să n-o 
mai reia vreodată.

O redeschidem noi, precizînd 
de la bun început că Dănuț are 
o altă minge roșie și că de cîte 
ori la capătul aleii Fetești din

Titan se ivește vreo salopetă pă
tată cu var, copilul fuge cit îl țin 
picioarele strîngînd la piept balo
nul roșu și se refugiază, împreu
nă cu el, dincolo de ușa blocu
lui. Cîțiva indivizi i-au servit o 
lecție pe care o va ține minte 
mult timp. O mină de șmecheri, 
cu gust de hîrjdană și talente de 
pungași l-au învățat că pe lume 
sînt și oameni de care e bine să 
fugi cit te țin picioarele. Nu știu 
cum îi cheamă pe hoți și nici nu 
vreau să aflu, dar dacă cineva 
și-ar pune în cap să-i nominali
zeze, lista vinovaților ar trebui 
să cuprindă atîtea nume cîte sa
lopete au fost atunci de față și 
au asistat la batjocura aruncată 
unui copil și unei femei bătrîne. 
Și nu pot. cu nici un chip, să aso
ciez uniforma îmbibată cu su
doare și stropită cu var cu neo
menia. Nu pot eu, care i-am cu
noscut ne adevărații constructori, 
care le-am văzut zîmhetul și 
le-am consemnat faptele generoa
se. Din păcate, copilul care nu 
cunoaște încă din lume decît o 
alee pe care zburdă o minge 
mare, roșie, și-i va reprezenta 
încă mult timp așa cum i-au apă
rut în dimineața cînd. i-au furat 
jucăria. Pentru că, odată cu. ea, 
i-au răpit un strop de soare și o 
fărîmă de încredere.

— Ilotărîrea , plenarei 
indică întregul „ complex, 
de măsuri necesare reu
șitei’ ’âce’stei’’ importante 
componente' a procesului 
educativ, Se prevede 
„perfecționarea cadrelor 
didâdîee iîehtrtf ' extinde
rea și "intensificarea acți
unii de orientare..." Cu ce 
ar trebui început ?

— Este necesar ca actualii 
profesori de toate specialitățile 
să fie reciclați într-un timp .. 
scurt in așa fel incit să’ cu
noască aspectele principale- ale 
problemei dar și posibilitățile 
pe care le au fiecare dintre ei 
pentru a contribui, prin speci
ficul specialității lor, la orien
tarea elevilor. Se face și acum 
ceva dar în mod spontan, după 
preferința cadrului didactic față 
de cei cîțiva elevi care i se par 
dotați să-1 urmeze în speciali
tate.

Dar cum într-un timp foarte 
scurt nu pot fi reciclați cei pes
te 120 000 de profesori, începu
tul ar trebui făcut cu diriginții 
care, la rindul lor, să devină un 
fel de lectori la nivelul jude
țelor ori școlilor pentru pregă
tirea colegilor lor. Institutele . 
de perfecționare, împreună cu 
comisia de orientare școlară și 
profesională din minister, cu di
recția de specialitate din Minis
terul Muncii ar trebui să orga
nizeze într-o primă etapă for- 

. marea corpului de lectori din- . 
tre dlriginți. Asta ar presupune 
revizuirea și perfecționarea pro
gramei destinate diriginților. 
S-ar putea adăuga și mai buna 
mînuire a mijloacelor propagan
dei pedagogice : includerea în 
sumarele publicațiilor a unor 
teme precise de orientare șco
lară și profesională, cu caracter 
practic privind organizarea ca
binetelor, etalonarea testelor,, 
sistemul de măsurare a aptitudi
nilor etc.

Ideea creării unor laboratoare 
interșcolare — în măsura in 
care pot fi încadrate cu perso
nal de specialitate — ar fi încă 
o soluție posibilă a fi pusă. în 
practică mai repede. Asemenea 
laboratoare ar putea deveni nu 
numai centre de determinare, ci 
și oficii unde se elaborează ma
teriale la dizpoziția tuturor pro
fesorilor. Din unghiul de vede
re al posibilităților de care dis
pun este poate chiar mai indi-

SOFIA SCORȚARU

cat să se renunțe, deocamdată, ■' 
la proliferarea laboratoarelor, 
creindu-se — in centrele mari — 
unități puternice care să devină 
„școli" pentru ’formarea tehno
logică a personalului didactic. 
Mă gîndesc că. din același punct 
de vedere, conducerile universi
tăților ar trebui să-și afilieze 
una sau mai multe școli (gerie-.- 
rale și licee) in ale căror la
boratoare să-și facă practica 
studenții facultăților și secțiilor" 
cu profil didactic.

• — Cu această din urmă 
sugestie am intrat într-uij 
alt domeniu in care vrem 
să vă aflăm părerea. Cum 
pînă acum am dischtat 
despre îmbunătățiri . ce - 
trebuie aduse (pregătirii . 
actualilor profesori ’ pen-

’ tru a putea să-și oriente
ze mai eficient elevii spre

> profesie, ce ar urma șă 
se întreprindă pentru a Șe 
asigura viitoarelor cadre 

’didactice o formație com
pletă și pe acest plan.? . 

. c— Trebuie s-o mărturisim, 
răspicat : pregătirea viitorilor 
profesări ‘(eNCeptind un curs de= 
lă secția pedagogică a Facultă
ții de ^ filozofie din. București, 
curs care“ prîn natura lui nu 
poate "totu’^î’ câprfttde ihtrâaga1 
problerrraticS”a ’■orientăriisșeola- 
re și profesionale) se rezumă cel 
mult la una sau două prelegeri 
în cadrul cursului de pedago
gie de la diferite facultăți. Se 
impune o reexaminat», nu atît 
a materiilor de știință Sociale și 
pedagogic^ "cîtț Țnaț TileJ, a con
ținutului acestora. Ne-am obiș
nuit prea mult să schimbăm e- 
tichetele și numărul de ore fără 
să gîndim adine asupra conți
nutului acestora și a corespon
denței lor cu realitățile sociale 
care ne înconjoară. In consecin
ță, aș propune ca în conținutul 
programelor și cursurilor să se 
introducă elemente de natură să 
favorizeze cunoașterea de sine 
a elevilor ; profesorul trebuie să 
fie în stare ca în colaborare cu 
cabinetul sau laboratorul să mij
locească o acomodare echilibra
tă a năzuințelor personale, cu 
ceea ce,, in vechea terminologie, 
se numea „piața muncii",’ Gă
sesc necesar ca în programele .^ 
facultăților cu . profil pedagogic 
să fie. regrupate și reprofilate 
toate . disciplinele care servesc . 
Ja pregătirea viitorului, consilier, 
de orientare școlară și profesio-' 
nală. Pentru că de el va fi în 
continuare nevoie. La plenară 
nimeni' nu s-a ridicat împotriva 
consilierului, ci împotriva prac- , •. 
ticii potrivit căreia .profesorul 
se situează în afara acțiunii de 
orientare a propriilor săi elevi. 
Revenind asupra pregătirii vii
torilor studenți, în aceeași or
dine de fapte, aș aminti că in 
practica pedagogică a studenți
lor este necesar să se introducă 
fișa de observație psihopedago- 
gică pe care fiecare candidat 
la practică să o întocmească 
pentru un elev. Aceasta, ca și 
pr'actica în laboratoare și cabi
nete de orientare, o informare 
mai largă asupra profeșiunilor, 
existente și a viitorului lori pe ' 
temelia unor programe și: 
cursuri bine elaborate — iată cî
teva căi ale asigurării, unei , for-’ 
mâții complete‘ a. viitorilor.pro
fesori.

Convorbire realizată de 1 
MARIETA VIDRAȘCU

ANU NȚ
Fabrica de confecții și tricotaje București, din b-dul 

Armata Poporului nr. 7, sector 7, angajează urgent ur
mătoarele categorii de salariați :

— muncitori pentru calificare la locul de muncă, fentei 
și bărbați, în meseria de confecționeri.

Condiții :
— vîrsta de la 16 la 40 ani.
De asemenea mai angajează :
— șef depozit, cunoscător specificului de mercerie' și 

pasrhanțerie, în condițiile legii 22/1960 ;
— primitori-distribuitori cu răspundere de.gestiune ; .
— tâmplari mecanici și manuali, muncitori în formare 

pentru această meserie ;
— strungari ; ’
— frezori ; ■’ <
— lăcătuși, ajustori.
Informații suplimentare la serviciul personal, telefon-1. 

1 31.22.22.
— conducători auto posesori ai categoriei B. și , C. 
Informații suplimentare la serviciul transporturi, tele*

fon 31.40.92. ...
E=l □ CD □ CZS CD ezi EZJ □EZ3 C3 a a E
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Vizita delegației de partid și guvernamentale
a Republicii Democrate I iei mim.

condusă de tovarășul Fam Fan Dong
OASPEȚI PRIMIRE LA TOVARĂȘUL

AI STAȚIUNILOR
DE PE LITORAL

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

ȘI AI ORAȘULUI
CONSTANȚA

în cursul după-amiezii, dele
gația guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, a făcut o vizită prin 
stațiunile de pe litoral și in ora
șul Constanța.

în această vizită, .so'ii eroicului 
popor vietnamez au fost însoțiți 
de tovarășii Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre- 

, ședințe al Consiliului de Miniș
tri, Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior, ge
neral colonel Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului apărării na
ționale, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
Tudor Zamfira, ambasadorul Ro
mâniei la Hanoi.

Plecată de la Neptun, coloana 
oficială a străbătut, rînd pe rînd, 
stațiunile Olimp, care reține a- 
tenția prin arhitectura sa ele
gantă și modernă, prin soluțiile 
îndrăznețe aplicate de con
structori, Jupiter și apoi Cap 
Aurora, cea mai nouă dintre sta
țiunile litoralului nostru, Venu- 
sul și Mangalia Nord, care alcă
tuiesc o adevărată salbă de 
locuri de recreere și odihnă. 
Oaspeții au cuvinte de înaltă a- 
preciere față de aceste realizări,

față de ingeniozitatea arhitec- 
ților și constructorilor români.

în orașul Constanța membrii 
delegației R. D. Vietnam au vi
zitat Muzeul de arheologie 
inestimabilele sale 
civilizației care s-a 
aceste meleaguri 
timpurilor.

Părăsind muzeul, 
ocazia să admire, apoi, larga pa
noramă a portului Constanța, 
poarta maritimă a țării, care, in 
ultimii ani, a cunoscut o dez
voltare vertiginoasă, devenind 
astăzi una din cele mai impor
tante puncte de trafic ale Româ
niei socialiste.

De aici coloana de mașini se 
îndreaptă spre Mamaia unde, din 
nou, sînt remarcate ingeniozita
tea, fantezia cu care constructo
rii au modelat această frumoasă 
stațiune. Pe întreg parcursul, 
atît in stațiuni cit și în orașul 
Constanța, solilor Vietnamului e- 
roic li s-a făcut o caldă primi
re — mărturie 
de solidaritate 
pe care poporul 
trește față de 
vietnamez în vederea 
aspirațiilor sale de independență, 
de refacere a patriei și înfăp
tuirea unității.

Seara, delegația de partid și 
guvernamentală a R.D. Vietnam 
a plecat la București. Oaspeții 
au fost conduși de tovarășii. Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Ră- 
dulescu, Vasile Vilcu, precum și 
alte persoane oficiale române.

(Agerpres)

cu 
mărturii ale 
dezvoltat pe 
in decursul

oaspeții au

a sentimentelor 
internaționalistă 
român le nu- 
lupta poporului 

realizării

dului Celor ce Muncesc din Viet
nam, și a guvernului R.D. Viet
nam, precum și urări de noi 
succese poporului român în o- 
pera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, al guvernului R.D. 
Vietnam și al poporului vietna
mez. primul ministru Fam Van 
Dong a exprimat sincera recu
noștință și sentimentele^ de gra
titudine 
Român, guvernului 
Socialiste România, poporului 
român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru spri
jinul multilateral, profund in
ternaționalist. pentru ajutorul 
permanent și solidaritatea cu 
poporul vietnamez in lupta sa 
dreaptă.

Mulțumind călduros pentru 
mesajul transmis, pentru urările 
și sentimentele exprimate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe primul ministru al guvernu
lui R.D. Vietnam ea. la înapoie
rea în patrie, să adreseze, din 
partea sa, un cordial salut prie
tenesc tovarășilor Ton Duc 
Thang și Le Duan, guvernului, 
iar bravului popor vietnamez 
urarea de a obține realizări tot 
mai mari in făurirea vieții sale 
libere și înfloritoare, în înfăp
tuirea aspirațiilor sale, în con
struirea orînduirii socialiste.

Conducătorul partidului 
statului nostru a reafirmat 
lidaritatea militantă față 
eroicul popor vietnamez, asigu- 
rîndu-1 de tot sprijinul Partidu
lui Comunist Român, Republi
cii Socialiste România și al po
porului român, în munca și 
lupta sa consacrată reconstruc
ției pașnice, edificării socialis
mului in R. D. Vietnam, pentru 
dezvoltarea Vietnamului de 
Sud pe calea păcii, indepen
denței, democrației, pentru reu- 
nificarea patriei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a mani-' 
festat — și cu acest prilej — 
profunda satisfacție pentru vic
toria obținută de poporul viet
namez în lupta pentru liberta
tea. și independența patriei,

Partidului Comunist
Republicii

Și 
so- 
de

pentru încheierea Acordului de 
la Paris cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, apreciind că acesta 
reprezintă un mare succes care 
se datorește atît luptei poporu
lui vietnamez, sub conducerea 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, cit și sprijinului acor
dat de toate . țările socialiste, 
partidele comuniste, de forțele 
antiimperialiste, de opinia pu
blică mondială.

Convorbirea cordială și prie
tenească dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fam Van 
Dong a prilejuit un larg schimb 
de informații și vederi privind 
activitatea și preocupările ac
tuale ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, relațiile 
de solidaritate frățească dintre 
cele două partide, țări și po
poare. A fost relevată cu satis
facție evoluția mereu ascen
dentă a raporturilor româno- 
vietnameze, subliniindu-se că ele 
au cunoscut o nouă și impor
tantă dezvoltare după vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
in R. D. Vietnam, care a des
chis noi perspective colaborării 
bilaterale active, in toate dome
niile. Totodată, a fost exprimată 
dorința comună de a face totul 
pentru a transpune în fapt în
țelegerile convenite in timpul 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in R. D. Vietnam, in 
vederea extinderii și diversifi
cării, pe mai departe, a colabo
rării dintre partidele și țările 
noastre, a întăririi și adincirii 
prieteniei româno-vietnameze, 
în interesul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii, 

în cadrul întrevederii s-au a- 
bordat, de asemenea, probleme 
de interes comun din sfera vie
ții internaționale actuale, fiind 
relevată conlucrarea fructuoasă 
dintre partidele și statele noas
tre, în direcția promovării cli
matului de destindere și coope
rare intre popoare, : '■■■■■■■

'".'tri' deplin co'nsensi s-a- apre
ciat că o influență deosebită a- 
supra destinelor păcii și înțele
gerii internaționale o are în
făptuirea in Europa și în în
treaga lume a unui trainic și

eficace sistem de securitate, 
care să ducă la eliminarea fo
losirii forței și amenințarea cu 
forța în relațiile internaționale, 
la construirea unor noi rapor
turi între state, pe baza depli
nei egalități în drepturi, a res
pectării independenței și suve
ranității naționale, a 'neames
tecului în treburile, interne și 
avantajului reciproc, a asigură
rii dreptului fiecărui popor de 
a-și alege liber calea dezvoltă
rii, conform aspirațiilor sale le
gitime. Ambele țări și popoare 
au confirmat, încă o dată, so
lidaritatea militantă și sprijinul 
lor activ față de popoarele care 
luptă pentru eliberare națională 
și socială, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului. pentru respec
tarea dreptului imprescriptibil 
al fiecărei națiuni de a păși în 
mod independent și suveran pe 
drumul progresului, al unei 
dezvoltări de sine stătătoare.

în acest context, partea viet
nameză a reafirmat voința sa 
de a milita cu fermitate pen
tru îndeplinirea consecventă, 
neabătută, a Acordului de la 
Paris cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, pentru instaurarea 
unei păci trainice în Indochina, 
astfel ca. popoarele din această 
regiune să-și poată soluționa 
problemele dezvoltării lor vii
toare fără nici un amestec din 
afară, corespunzător dorinței 
lor ; s-a exprimat convingerea 
că lupta justă a popoarelor din 
Laos și Cambodgia va duce 
victoria totală.

în timpul convorbirii, s-a 
preciat că v.izita delegației 
partid și guvernamentale 
R. D. Vietnam în România con
stituie o înaltă expresie a bu
nelor relații româno-vietnameze 
și că ea va contribui la adînci- 
rea cunoașterii reciproce, la în
tărirea prieteniei și colaborării 
dintre țările»» partidele și po
poarele noastre.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
ințelegere reciprocă, în spiritul 
bunelor relații existente între 
cele două țări și popoare.

la

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita președintelui

Republicii Africa Centrală, generalul
de armată Jean Bedel Bokassa,
în Republica Socialistă România

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, general de 
armată Jean Bedel Bokassa, pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală, și doamna Catherine Bo
kassa au făcut o vizită neofi
cială în (ara noastră în perioada 
17—28 iulie 1973.

In timpul șederii lor în Româ
nia, inalții oaspeți au vizitat o- 
rașele Brașov, Constanța, precum 
și stațiunile litoralului Mării Ne
gre, au luat cunoștință de une
le aspecte ale activității econo
mice din industrie și agricultură.

In tot cursul vizitei, preșe
dintele Jean Bedel Bokassa și 
soția sa, personalitățile oficiale 
care ii însoțesc, au fost salutați 
de populație cu deosebită sim
patie, s-au bucurat de o caldă 
ospitalitate, mărturii vii ale sen
timentelor de profundă priete
nie pentru poporul centrafrican. 
de stimă și respect pentru con
ducătorii săi.

Vizita înaltului oaspete cen
trafrican, care a reprezentat cea 
de-a treia întîlnire între șefii 
de stat ai Republicii Socialiste 
România și Republicii Africa 
Centrală, după cele precedente, 
de ia București și Bangui, din 
iulie 1970 și, respectiv, martie 
1972, a oferit prilejul continuă
rii convorbirilor la nivelul cel 
mai înalt, in interesul ambelor 
popoare, al dezvoltării și propă
șirii țărilor lor, al cauzei înțele- 
rii și cooperării internaționale.

Principiile de bază și orientă
rile de perspectivă ale relațiilor 
dintre cele două țări și conlu
crării lor în viața internațională 
au fost consemnate în Acordul 
General de Colaborare, docu
ment cu valoare programatică, 
al cărui caracter solemn a fost 
consfințit de semnăturile preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. și președin
telui Republicii Africa Centrală, 
general de armată Jean Bedel 
Bokassa.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
Și Jean Bedel Bokassa au apre
ciat această nouă intilnire. care 
conferă un caracter permanent 
dialogului și schimbului de pă- • jii 
reri la nivelul șefilor de stai ai 
celor două țări, ca o contribu
ție de mare însemnătate Ia cau
za întăririi prieteniei, a extinde-Ț 
rii și adincirii colaborării dintre 
popoarele român și centrafrican.

In acest cadru, cei doi preșe
dinți s-au informat reciproc a- 
supra activității și preocupărilor 
celor două popoare și țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a urat deplin succes poporului 
centrafrican în eforturile sale de

a lichida subdezvoltarea, de a 
pune 
pere, 
carea 
țiilor naționale ale țării, pe ca
lea prefacerilor sociale și pro
gresului.

Președintele Jean Bedel Bo
kassa a dat o inaltă apreciere 
succeselor obținute de poporul 
român, și-a exprimat convinge
rea că experiența și realizările 
sale prezintă un deosebit inte
res pentru Republica Africa Cen
trală angajată intr-un vast plan 
de industrializare a resurselor 
sale naturale, de edificare a u- 
nei economii moderne.

Cei doi președinți au exami
nat, totodată stadiul înfăptuirii 
înțelegerilor convenite cu prile
jul intilnirilor anterioare, au re
marcat cu satisfacție rezultatele 
obținute in realizarea lor, con- 
siderind că traducerea perma
nentă în practică a acestora co
respunde 
Republicii 
Republicii

Pornind 
rente, p r e ș ed i n ț i i 
Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa 
au căzut de acord asupra unor 
măsuri menite să impulsioneze 
și să diversifice pe mai departe 
colaborarea economică, care și-a 
găsit finalizarea prin încheierea 
unor importante documente care 
consacră noi forme de coopera
re, inclusiv crearea de societăți 
mixte.

In timpul convorbirilor preșe
dinții Nicolae Ceaușescu și Jean 
Bedel Bokassa au trecut în re
vistă unele probleme principale 
care confruntă lumea, relevind 
cu satisfacție cursul nou pozitiv 
al vieții internaționale, care și-a 
găsit expresie pe continentul eu
ropean pe calea realizării în 
fapt a securității europene in 
cadrul conferinței generale, ceea 
ce va avea o influență binefăcă
toare în direcția instaurării în 
lume a unui climat de pace, co
laborare și destindere, pe baza 
statornicirii unor noi raporturi 
între state, întemeiate pe respec
tarea principiilor independenței 
și suveranității naționale, a nea
mestecului în treburile interne, 
renunțării Ia forță și la ame- 

ințarc.a cu forța, egalității și 
avantajului reciproc.

GOhXOtWrlle au evidențiat că 
România și Republica Africa 
Centrală sint hotărîte să contri
buie la lupta împotriva colonia
lismului, neocolonialismului și 
imperialismului, pentru exclu
derea forței și dictatului impe
rialist în viața internațională.

Exponenți ai voinței națiuni
lor lor, cei doi președinți au sub
liniat hotărîrea ambelor țări de 
a susține lupta popoarelor afri-

bazele unei economii pros- 
care sa permită valorifi- 
in interesul său a bogă-

pe deplin intereselor 
Socialiste România și 
Africa Centrală.
de la aceste conside- 

Nicolae

cane pentru lichidarea subdez
voltării, consolidarea indepen
denței lor politice și economice, 
pentru a fi stăpine pe bogățiile 
lor naturale, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare și afirmarea 
lor suverană.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
Și președintele Jean Bedel Bo
kassa au subliniat necesitatea a- 
plicării neîntirziate a prevederi
lor Declarației O.N.U. eu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale și 
a rezoluțiilor referitoare la de
colonizare, apartheid și dicrimi- 
nare rasială. In acest sens, au 
exprimat hotărîrea fermă a Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Africa Centrală de a a- 
corda in continuare sprijin mul
tilateral mișcărilor de eliberare 
din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de. Namibia și din alte tcri'o- 
rii dependente. Cei doi preșe
dinți au condamnat politica ■>" 
apartheid și discriminare rasială 
promovată de regimurile mino
ritare din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia și au apreciat 
ca deosebit de pozitiv faptul că 
la sesiunea sa din anul 1972 A- 
dunarea Generală a O.N.U. a 
recunoscut mișcările de elibe
rare națională din teritoriile a- 
flate sub dominație portugheză 
drent singurele renrezentante le
gitime ale popoarelor respective.

Cei doi șefi de *fst au apreciat 
importanta deosebită pe care o 
are in lumea contemporană creș
terea rolului si influenței forțe
lor social-nolitice puse în sluj
ba năcii. democrației si progre
sului social, au constatat cu sa
tisfacție că în relațiile Interna
tionale se manifestă tot mai evi
dent voința nonnarelor. a tutu
ror țărilor, indiferent de mări
mea, și potențialul lor. de a par
ticipa activ, nemijlocit, la exa
minarea si so’utionarea proble
melor oare nrivesc soarta păcii 
si civilizației umane, dezvolta
rea liberai nestinehorită, a na
țiunilor. a cooperării și înțele
gerii internaționale.

Convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel 
Bokassa — expresie a dorinței 
popoarelor român și centrafri
can de a intensifica colaborarea 
Pe multiple planuri și conlucra
rea lor in viața internațională — 
au reliefat o dată mai mult, de
plina identitate de vederi, sen
timentele de prietenie și stimă 
reciprocă ce unesc cele două țări, 
hotărîrea lor de a acționa spre 
făurirea unei lumi in care toate 
națiunile să se bucure de drep
tul sacru de a se dezvolta in 
deplină independență, în confor
mitate cu dorințele și aspirațiile 
lor.

condusă de tovarășul Fam Van Dong
Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceausescu 

comitetului oamenilor muncii de la întreprinderea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a oferit, 
duminică, un dejun în onoarea 
delegației Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Fam Van, Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti-

din 
gu

Ion

dului Celor ce Muncesc 
Vietnam, prim-ministru al 
vernului R. D. Vietnam.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Maurer. membru al
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri. Gheorghe Rădu- 
lescu. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Cbnsiliului de Miniș-

tri, Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al 
P.C.R., Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare

economică și tehnică, Tudor 
Zamfira, ambasadorul Româ
niei la Hanoi.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, vice- 
primministru, Nguyen Co Thach, 
vice-ministru al afacerilor ex
terne, general maior Tran Sam, 
vice-misistru al apărării națio
nale, Nguyen Van Dao, vice-

ministru al comerțului exterior, 
Nguyen Dang Hanh, ambasado
rul R. D. Vietnam la București, 
Hoang Tu, directorul Direcției 
U.R.S.S. și Europa Orientală din 
M.A.E.. Ho Tu Truc, director 
adjunct al Direcției generale din 
M.A.E.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Fam Van Dong 
rostit toasturi.

au
a 50 de ani de la înființare

Dragi tovarăși,

Toastul tovarășului Toastul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Fam Van 

Dong,
Stimați tovarăși vietnamezi,
Permiteți-mi să vă exprim sa

tisfacția conducerii noastre de 
partid și de stat pentru vizita 
pe care delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de to
varășul Fam Van Dong, o face 
in România.

Apreciem această vizită ca pe 
o expresie a relațiilor care s-au 
statornicit și se dezvoltă in mod 
minunat între partidele și po
poarele noastre.

Aș dori, de asemenea, să adre
sez încă o dată cele mai calde 
felicitări, in numele Comitetului 
Central al partidului, al Consi
liului de Stat, al guvernului, al 
poporului român. Comitetului 
Central al partidului, guvernu
lui. poporului vietnamez pentru 
victoria obținută prin realizarea 
Acordurilor de pace de la Paris.

Aș dori să urez poporului viet
namez succes in realizarea aces
tor acorduri, în realizarea unei 
păci trainice, care să asigure 
condițiile dezvoltării economico- 
soeiale. construirii cu succes a 
societății socialiste in Republica 
Democrată Vietnam.

Doresc să vă asigur, dragi to
varăși, că partidul, poporul ro
mân, vor acorda și în continuare, 
in spiritul internaționalismului 
și al solidarității frățești în
tregul său sprijin pentru realiza
rea păcii, pentru dezvoltarea so-

cialistă a Republicii Democrate 
Vietnam.

Doresc, de asemenea, să ex
prim sprijinul nostru pentru 
Guvernul Revoluționar din Viet
namul de Sud. pentru realizarea 
acordurilor de Ia Paris și în Viet
namul de Sud și pentru o solu
ționare politică — în spiritul 
Acordurilor — a tuturor proble
melor. Apreciez că realizarea și 
in Vietnamul de Sud a acestor 
acorduri va crea condiții pentru 
a se putea înfăptui și dorința 
poporului vietnamez 
care pașnică.

Nu aș putea să nu 
lidaritatea și dorința 
realizare a păcii și in Laos, pre
cum și de a se asigura triumful 

........................
a- 
de 
de

de rennifi-

exprim so- 
noastră de

luptei poporului cambodgian 
restabilirea păcii in vederea 
sigurării exercitării puterii 
către guvernul legal, guvernul 
unitate națională.

Așa cum in lupta pe care 
dus-o pînă acum, ajutorul țări
lor socialiste, al forțelor progre
siste. al maselor populare din în
treaga lume a avut un rol im
portant. și în viitor acestea au 
de jucat un rol important în a- 
sigurarea aplicării acestor acor
duri, în realizarea unei păci trai
nice.

Desigur, fiind in Europa, Ro
mânia acordă o mare impor
tanță înfăptuirii securității eu
ropene. Așa cum a acționat și 
pină acum pentru începerea lu
crărilor, România va face totul

ați

pentru succesul Conferinței ge- 
neral-europene.

Ne pronunțăm hotărit pentru 
soluționarea problemelor dintre 
state pe cale politică, pentru a 
se pune capăt vechii politici de 
forță și dictat imperialist, pen
tru o politică nouă de destin
dere și colaborare între toate 
popoarele lumii.

îmi amintesc cu multă plăcere 
de vizita pe care delegația de 
partid și guvernamentală a Ro
mâniei a făcut-o in Republica 
Democrată Vietnam. Aș dori să 
exprim convingerea partidului și 
poporului român că relațiile din
tre partidele și popoarele noas
tre se vor dezvolta în continu
are, în noile condiții. Această 
colaborare corespunde atît inte
reselor ambelor popoare, con
strucției socialiste in țările noas
tre, cit și cauzei generale a so
cialismului și păcii in lume.

Cu această convingere, doresc 
să ridic un toast pentru dezvol
tarea colaborării dintre parti
dele și popoarele noastre ;

— urez poporului vietnamez 
succes deplin în realizarea păcii, 
in dezvoltarea socialismului ;

— pentru unitatea țărilor •so
cialiste, a mișcării revoluționare 
și antiimperialiste, a tuturor for
țelor păcii ;

— în sănătatea președintelui 
Republicii Democrate Vietnam și 
a primului secretar al partidului 
dumneavoastră ;

— in sănătatea tovarășului 
Fam Van Dong, a dumneavoastră 
a tuturor 1

FAM VAN DONG
Nicolae

Ion Gheor-

face îno
noastră este 

se intil- 
Nicolae

victoria poporului nostru,

înaltă 
le-am 
mult < 

care

i convorbirilor
i avut.
cuvintele
tovarășul 
le-a rostit atît la

pc 
Apreciem 

călduroase 
Nicolae

Și
Considerăm că 

partide, ambele

toată inima 
de către 

sprijinului 
acorda 

poporul 
ambele 
noastre

întărească și

Stimate tovarășe 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe 
ghe Maurer,

Stimați tovarăși, 
In vizita pe care 

România, delegația
foarte bucuroasă să 
nească cu tovarășul 
Ceaușescu. Noi dăm o apreciere 
foarte 
care 
foarte 
pe
Ceaușescu 
convorbiri cît și aici, la această 
masă prietenească. Sîntem de 
acord eu aprecierile tovarășului 
secretar general pentru aprecie
rile cu privire la victoria obți
nută pină acum. Apreciem foarte 
muîl părerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind justețea lup
tei partidului nostru. Asta este 
atit în interesul poporului nos
tru cît și in interesul celor
lalte popoare din lume.

Sintem foarte bucuroși de 
cuvintele de apreciere, de spri
jinul dumneavoastră față de 
lupta noastră pentru aplicarea 
Acordului de la Paris, pentru

a 
populației din Sud, pentru victo
ria poporului nostru din Nord, 
pentru reunificarea pașnică a ță
rii noastre.

Mulțumim din
pentru reafirmarea 
dumneavoastră a 
ferm pe care ni-1 va 
partidul, guvernul 
român, 
noastre
popoare pot să-și 
mai mult relațiile de prietenie 
dintre ele. Aceasta va fi nu 
numai in interesul popoarelor 
noastre, dar și în interesul ță
rilor socialiste, al tuturor po
poarelor din lumea întreagă.

In acest spirit, 
tră de partid și 
vă urează noi 
foarte bine că 
ați obținut deja
Aveți un ritm de creștere foarte 
mare și dumneavoastră dezvol
tați acum și mai mult activită
țile in toate domeniile.

Vă urăm încă o dată noi suc
cese, realizări multilaterale în 
munca dumneavoastră 1

în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu !

delegația noas- 
guvernamentală 
succese. Știm 
dumneavoastră 
succese mari.

Doresc, înainte de toate, să vă 
mulțumesc in mod cordial pen
tru scrisoarea plină de căldură 
pe care mi-ați adresat-o și pen
tru invitația de a participa la 
sărbătorirea împlinirii unei ju
mătăți de secol de Ia înființarea 
întreprinderii in care lucrați 
Exprimîndu-mi regretul că nu 
am posibilitatea să dau curs invi
tației și să iau parte personal la 
sărbătorirea acestui important 
eveniment in viața întreprinderii 
dumneavoastră, doresc să vă 
adresez cu acest prilej cele mai 
calde felicitări.

întreprindere cu vechi și fru
moase tradiții de luptă revoluți
onară și de muncă, fabrica de 
încălțăminte „Solidaritatea" a a- 
dus. în anii construcției socia
lismului, o contribuție valoroasă 
la înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare economică a țării, 
Ia sporirea și diversificarea pro
ducției de larg consum. Apreciez 
rezultatele bune obținute de co
lectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din întreprindere, 
care, muncind cu elan și abnega
ție, a reușit să acumuleze o bo
gată experiență, să obțină an de 
an succese tot mai însemnate în 
dezvoltarea și modernizarea pro
ducției, în îndeplinirea sarcinilor 
de plan ce i-au revenit.

Sărbătorirea fabricii dumnea
voastră are loc în condițiile cind 
oamenii muncii din industrie, 
din celelalte ramuri ale econo
miei naționale desfășoară o în
suflețită activitate pentru trans
punerea în viață a hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale privind accele
rarea dezvoltării economico-soci- 
ale a țării și ridicarea, pe aceas
tă bază, a nivelului de trai și de 
civilizație al întregului popor.

Am convingerea, dragi tova
răși. că bilanțul realizărilor pe 
care il faceți Ia această aniver
sare va constitui un nou și pu
ternic imbold de a acționa cu și 
mai multă hotărîre pentru a vă

indepllnl In mod exemplar an
gajamentele asumate privind re
alizarea cincinalului înainte de 
termen, pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, 
gospodărirea rațională a mate
riei prime și materialelor, ridi
carea continuă a calității, astfel 
ca produsele fabricii să satisfacă 
pe deplin cele mai înalte exigen
țe ale consumatorilor. Sînt, de 
asemenea, încredințat că veți 
lua toate măsurile pentru înde
plinirea în condiții optime a sar
cinilor ce vă revin in domeniul 
livrărilor la export, că veți ac-

★
Muncitorii, tehnicienii și 

ginerii întreprinderii de încăl
țăminte „Solidaritatea" din O- 
radea au sărbătorit simbătă, 
sub semnul celei de-a 29-a ani
versări a insurecției armate na
ționale antifasciste, al aprecie
rilor elogioase la adresa mun
cii desfășurate pînă acum și 
al îndemnurilor însuflețitoare 
pentru activitatea de viitor, cu
prinse în mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
acestui harnic colectiv, 50 de 
ani de existență a fabricii

Primind cu vie satisfacție vi
brantul mesai. Darlicipanții la 
adunarea festivă an adresat, 
la rîndul lor. o telegramă Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. prin care 
exprimă din adîncul ființei lor, 
recunoștința fierbinte pentru 
sprijinul primit din partea par
tidului. a secretarului general 
Tn dezvoltarea unității lor.

în semn de prețuire a activi
tății rodnice desfășurate de cei 
ce muncesc tn această unitate 
industrială, de-a lungul anilor, 
nrin Decret al Consiliului de 
Stat. întreprinderii de încălță
minte ..Solidaritatea" din Ora
dea i s-a conferit Ordinul Mun
cii clasa I. Printr-un alt decret, 
pentru merite deosebite în mun
că, s-a conferit titlul de Erou

in

ționa in permanență pentru a 
asigura sporirea competitivității 
și o tot mai bună valorificare a 
produselor fabricii dumneavoas
tră pe piața externă.

Cu această convingere, și cu 
dorința ca fabrica „Solidaritatea" 
să se situeze, prin rezultatele 
sale, pe un Ioc fruntaș in între
cerea pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor cincinalului, vă 
urez tuturor, dragi tovarăși, suc
cese și satisfacții tot mai mari 
în activitatea de producție ce o 
desfășurați si în viața personală, 
multă sănătate și fericire.

★
al Muncii Socialiste și Medalia 
de aur „Secera și Ciocanul" 
muncitoarei rihtuitoare Floare 
Gh. Antal și maistrului princi
pal loan Popa. Cu același prilej, 
au fost distinși cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România 160 de muncitori, teh
nicieni, ingineri și alți salariați.

★
Fabrica „Flamura roșie" din 

Sibiu, una din unitățile indus
triei ușoare, cu vechi tradiții, 
a sărbătorit în ziua de 28 iulie 
împlinirea unei jumătăți de 
veac de la crearea sa.

în cadrul festivității s-a dat 
apoi citire Decretului Consiliu- 

Stat al Republicii So- 
România prin care, 

valoroasele succese do- 
în activitatea de pro
se conferă fabricii

lui de 
cialiste 
pentru va 
hîndite î 
ducție, . . _ ______,
„Flamura Roșie" din Sibiu Or
dinul Muncii clasa I. De ase
menea. printr-un alt Decret au 
fost distinși cu ordine și me
dalii pentru meritele cîștigate 
de-a* lungul anilor, în îndepli
nirea sarcinilor, 195 de munci
tori. ingineri, tehnicieni, econo
miști și funcționari.

într-o atmosferă de puterni
că însuflețire, participanții la 
adunarea festivă au trimis o 
telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
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țară la pvrți de lu-

SMARANDA JELESCU

meu

pu-

de-

PROGRAMUL II

Reportaj de NEAGU UDROIU‘V

de
eu

vorba de noi. 
mi se pare însă 
filmul acesta, 
intr-un grad

din 
de

în față unul din 
volume de aleasă 

trecute prin teascul

etei- 
stră-

ma- 
ne- 
de 

scrl-

pionie- 
pompele 

mult

măsoare 
a unui 
meseriei.

că 
cu 

sin- 
filmografia

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
SI BIROUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

bine reglat — 
cit să 
statură 
aservit

a- 
de

a acestui pe 
neglijat actor 
Titus Popovlci 

(în acest foarte special 
nu-mi vine deloc să

Film
ÎN 

reluarea episodului 
21,20 Desene animate. 2135 

Teracote anti-

ai Reșiței, NICI UN

MIHAIL ROȘIANU

PROGRAMUL m

IMarii Adu-

I
I
I
I
I

Gene-

au dat

NICOLAE IOANA

ÎNSEMNAM

desfășurat o 
aparatul de

(orele 
(orele

Dacia
18.15;

20,30),

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

9,05 Incognito — 
varietăți muzicale.

PE ARIPILE VINTULUI : Are
nele Romane (ora 20).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Grădina Vitan (ora 20,15).

OPERAȚIUNEA „1“ : (orele 10; 
12; 14), UIMITORUL DR. CLITER- 
HOUSE (ora 16,30) ; Cinemateca 
„Union".

...ți călușul a răsunat pe soena din Constanța
FOTO: EM. TANIALĂ

al C.C. al F.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională, pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., vechi militant al

Grivița (orele 8,45; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Grădina Aurora (ora 
20).

SOLARIS : Crfngași (orele 15,30; 
19).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Bu- 
cegi (orele 16; 18; 20), Lira (orele 
15,30; 18; 20,30), Grădina Bucegi 
(ora 20,15), Grădina Lira (ora 
20,15).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Grădina Modern (ora 20,15), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,36).

ULTIMUL CARTUȘ : Pacea (o- 
(orele

9,00 Știri, 
program de 
9,55 Melodia zilei : „Țară scumpă 
să trăiești" — de Anatol Vleru. 
10,00 Clubul adolescenților. 11,00 
Cronica ideilor. Esența fideistă a 
teorii filozofice 
11,10 Profil pe 
Sinatra. 11,30 
noi : Valea 
Transmisiuni 
12,14 Invitație 
Melodia 
emisiunii
rile după-amlezil. 17.05 Alo, Ra
dio I — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte : Literatură. 18,10 Pano
ramic muzical. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la Șantierul 
tineretului de la Rovlnari. 19,30 
Știri. 19,35 Casa de discuri

12,00 
țară, 

fonotecă. 12,55 
închiderea

contemporane. 
portativ : Franck 

Așa-1 jocul pe la 
Gurghiulul. 
directe din 

în
zilei. 13,00 
de dimineață. 17,00 Ștl-

După aparente, n-aș 
fi dat probabil nici 
un credit bărbatului 

întâlnit de mine, în de
curs de cîteva minute când 
în sala tablourilor de co
mandă, cînd pe platformă, 
luând aminte la dansul 
apucat al lavei metalice, 
din blindaj, cînd absorbit 
la nemișcare, cînd de re
vărsarea scânteilor legăna
te de speranța unei șarje 
încă o dată bune. Recu
nosc cu jenă tentativa mea 
de a-l taxa vreunul de or
dine picat ca și mine pe 
acolo în căutare de cine 
știe ce și răstignit printre 
butoane de dragul butoa
nelor, uitat sub ciuperca 
scânteilor, fascinat de 
nitatea de-o clipă a 
lucirii lor.

Nu-i așa.
Mi-a demonstrat-o 

sul de siguranță remarcat 
la prima smucitură a ca
dranelor imperativ somate 
s-0 ia razna de viscolul 
stârnit în pâlnia furnalului. 
M-a atenționat ploaia de 
detalii cu care închega, 
pentru . cel aflat dincolo 
de bulbul telefonului, via
ța zbuciumată a șarjei de 
dinainte, epuizantă cum 
nici că se poate, surprinsă 
în datele-i biografice 
fundamentale. M-a con
vins starea de liniște in 
care se lucra atunci, la 
piciorul furnalului, mate
matica mișcărilor celor de. 
pe platformă, înrădăcinată 
in simplul fapt că acolo, 
la câțiva centimetri, gata 
să intervină, este el, meș
terul, doldora de pricepere 
și de idei.

El, Petru Sfercocea, 
prim-maistru furnalist al 
Reșiței.

El, Petru Sfercocea,
Erou al Muncii Socialiste.

Un munte de om în 
stare să sugrume furnalul 
în orele de neastâmpăr, 
traduse în nopți de ne
somn și zile de chin. Are 
furnalul și astfel de ore. 
Nu multe, dar are. Impor
tant, că nu-și face de cap- 
Și nu-și prea face. Sfer
cocea garantează. 11 știe 
ce vrea, il știe ce poate. 
Aproape de 25 de ani îl 
persecută flăcăruia albas
tră strecurată dincolo de 
cobaltul gurilor de vizita
re. De 25 de ani îi urmă
rește jocul, fascinant joc, 
orbitor. Gata să sucească 
mintea pînă și lor, îngeri
lor păzitori ai fontei până 
la trecerea în neființă. Pe 
el, Petru Sfercocea, nu. 
I-a zis odată cineva:. „Ce 
tot te uiți, mă Petre, 
atâta Se chiora ca de 
obicei prin rotundul lune
tei înfipte în șoldul 
furnalului. N-a auzit ce i 
se zice, a continuat să 
privească, s-a șters la ochi, 
a luat-o de la cap. „Mă 
uit să n-adoarmă". Ei, 
drace, cum să înghețe nă- 
metele de foc cât o casă 
cu cîteva etaje cînd i se 
pompează toată ziua ben
zină ? „Nu-i chiar așa", a 
luat-o lento Sfercocea cu 
vocea lui în stare să aco
pere schelăria metalică și 
a întregii Reșițe. A luat-o 
la vale spunînd cum, câte
odată, spuza dinăuntru se 
liniștește brusc, refuzând 
mersul. „Ați auzit de 
urs ?“ Circulă pe aici o 
anecdotă legată de nume
le unei mărimi care con
trola din banca ministeru-

lui cursul hipnotic al me
talului. I s-a adus la cu
noștință de apariția ursu
lui. La furnalul din Re
șița, cu ani în urmă, o de
reglare a alimentării pro
vocase blocarea instalației. 
Coloana de minereu și 
cocs se agățase pe verti
cală formînd. un boț de 
mămăligă incandescentă 
dar nefluidă. Ăsta-i ursul. 
Ditamai namila metalică 
ridicată în picioare până 
către gura de încărcare. 
Semnalul, alarmant... „Urs 
la Reșița !“■ Oprirea agre
gatului, demontarea, de
molarea pachetului format, 
pornirea. Răspunsul n-a 
întârziat. „Cum a intrat 
acolo ? Scoateți ursul din 
furnal1" Nici că se putea 
mai practic...

In dinastia furnaliștilor 
de marcă
Sfercocea e în prim plan. 
Mă uit la el acum, cînd 
știu cu cine am de-a face 
și mă întreb cit de adine 
trebuie să se fi înfipt în 
pieptul său de uriaș plA-

poate mai bine, acționează
— releu
— atit 
adevărata 
inginer 
Gorjanul Toni Dijmărescu 
face la Reșița o demon
strație de aservire. Aser
vire meseriei. Aservire 
ideii de meserie.

Din ucenic — muncitor, 
din muncitor — student, 
din student — inginer. Ca 
într-o coloană propulsoare 
către punctul de sus 
al lucrurilor. L-am văzut 
de-atîtea ori fluturînd 
carnetul de student, gest 
juvenil în altarul notelor 
mari, descumpănire de-o 
clipă, între manete grele. 
L-am căutat de fiecare 
dată cînd răscoleam pă
mântul însemnat cu flăcări 
al Reșiței, convins că voi 
găsi sub zgura ce încinge, 
de două sute de ani, cerul 
Bîrzavei, strălucirea de 
diamant a mușchiului gata 
întins. Mă caută cînd tre
nul scuturat de nesomnul 
drumului îl lasă în Gara FOTO: GH. CUCU
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cerea lucrului în imediata 
apropiere a flăcărilor, 
scuturat odată cu fonta de 
spasmele facerii. Un anu
me Gropșanu îmi vor
bește de el cu orice pri
lej, mi-l așează sub ochi 
în profil de haiduc, om de 
strașnică meserie, pensio
nar acum, a avut oarecare 
amestec. I-a fost meșter. 
Nu un an, doi. Ani de 
zile. „Cât am lucrat cu el"• 
Voit sau nu, exagerează. 
Meseriașul Sfercocea n-a 
apărut de o lună la talpa 
furnalelor. Îndrăznesc să 
zic că chiar atunci cfnd 
meșterul Gropșanu îl. ținea 
în palmă, ucenic fiind, za
rurile se puteau citi pe 
fruntea lui Petru Sferco
cea.

Vocația metalului e 
înnăscută.

Parcă nu s-a schimbat 
deloc. Parcă refuză 

' ' A-
a- 
pe

să se schimbe, 
ceeași ținută grăbită, 
celași zîmbet aruncat 
fața aspră, aceeași „gură 
mare", bine dispus la ori
ce oră din zi și din noap
te. Contagios de bine dis
pus. Așa am impresia că 
l-am și remarcat, prin 
portița acestei bune dispo
ziții afișată ostentativ cînd 
nu te aștepți. Dacă ar fi 
o raritate temperamenta
lă aș înțelege, dar la Re
șița sînt atît de mulți ol
teni că nu știi cum unul 
poate sări în ochi mai 
mult decît celălalt. Dijmă- 
rescu este omul care sare 
în ochi. Vrea să sară în 
ochi. O face cu pricepere, 
cu aplomb. O face din 
instinct. Instinctul său 
funcționează cum nu

de Nord, cu gîndul la 
examenele doctoraturii. 
Mi-l amintesc în diminea
ța aceea, proaspăt întors 
din concediu, cînd discu
tam despre cocs. Atît i-a 
trebuit. M-a apucat de 
nasturele de la haină, vrînd 
parcă să-și asigure că te
ma e de interes, m-a prins 
și m-a ținut așa vreme 
multă vorbindu-mi cînd 
domol, cînd iritat despre 
ce și cum fac ei să sus
tragă din cocsul furnalu
lui kilograme de cocs, 
dacă se poate, pe fiecare 
șarjă. Subiectul îl pasiona, 
îmi dădeam seama, discu
tasem de altfel în mai 
multe rînduri, era și eram 
în temă, niciodată ca azi 
nu încerca să se convingă 
și să mă convingă de per
manența unor șanse în a- 
cest domeniu. Chesție de 

■ pricepere, am înțeles eu, 
chestie. de pasiune, mi-a 
demonstrat el, luînd la mi
limetru etapele de fabri
cație ale unei șarje, punc
tând și' accentuînd locu'il.e 
unde bagheta cunoscăto
rului poate suprima ori- 
cind notele false.

Venise din concediu, în 
după-amiaza precedentă, 
trecuse, nici nu mă gîn- 
deam că s-ar fi putut în- 
tîmpla altfel, trecuse pe la 
furnal și grija de căpătâi 
s-a dovedit inventarierea 
rapidă a stocurilor normate 
de cocs, calculul rapid pe 
colțul mesei a dozelor 
aflate în buncăre, rapor
tat la ce trebuia să se fi 
aflat acolo. S-a aprins la 
față. Zâmbetul acela de 
care vorbeam — ce s-o fi 
întimplat cu el I — soare-

le și plaja Mangaliei dis
păruseră, singurul punct 
pe cer — cer de chinoroz 
în această clipă se numea 
economia de cocs. Rezer
vele de cocs, știute în si
guranță, se subțiaseră ne
crezut de repede și singu
ra consolare ce i-o puteam 
oferi era să-i ascult pînă 
la capăt reproșurile cu 
privire la mersul prea cald 
al furnalului, doza de su
perficial numită oficial co
eficient de siguranță pe 
vana căruia se scursese 
atâta bunătate de cocs. 
Explica într-una, mă în
treba tot timpul dacă-l 
urmăresc, nasturele
devenise demult o piesă 
utilă la timpul trecut, el 
continua că nu e la mijloc 
decît adeziunea slabă la 
noțiunea economicității. 
Îmi stăruie și azi fierbin- 

., țeala, devenită stare de 
spirit, din vorbele, din 
gestica inginerului Dijmă
rescu și dintr-o dată cocsul 
se proiecta în ochii mei la 
dimensiuni ridicate la 
tere.

La Reșița, oțelul 
vine obsesie.

In creuzetul 
Bîrzavei arde,valea 

două sute de ani, flacăra 
oțelului. Aici s-au plantat, 
mîndrie de 
rat europeană, 
Bessemer, devenite 
mai târziu convertizoarele 
cu oxigen de mare pro
ductivitate. La mijlocul 
veacului trecut, la Reșița 
era semnat actul de naș
tere al primelor șine de 
cale ferată. Douăzeci de 
ani mai tîrziu, locomotive
le cu abur. Sub arabescuri

crescute din iarba cu 
sevă de metal a Reșiței au 
fost croite motoarele Die
sel pentru locomotive, 
motoarele electrice și pes
te toate, turbinele, — 
aripi de albatros aruncate 
peste 
mină.

Am 
acele 
ținută 
tipografiei în zilele cînd 
peste Reșița se așternuse- 
ră însemnele festive ale 
aniversării. Zile făcute să 
reamintească statura Reși
ței, desenată pe relieful 
unei geografii în plină 
mișcare. Am în față, spu
neam, unul din elegantele 
tomuri legate în pânză al
bastră pe care sticlesc ro
tund : REȘIȚA-2OO. Am 
văzut acționând, în vara 
și toamna anului sărbăto
resc, ca niciodată, cred, 
mașina complexă pulvert- 
zînd fantezie, descoperind 
la tot pasul formule pen
tru fixarea momentului. 
Panouri de zeci de metri, 
plăci turnate în bronz, 
medalioane, brelocuri, 
ronduri de flori, machete 
imense prinse în sufletul 
destins al oamenilor. Un 
promemoria era și cartea 
de care vă vorbeam legînd 
în textura frazei ceea ce 
este atît de greu de cu
prins : două sute de ani de 
viață. O fotogramă întinsă 
pe distanța a două sute de 
ani. Nu despre lucrarea în 
sine doream să vorbesc, 
nici despre valoarea ei 
documentară, deși sînt 
atâtea de spus, ținusem 
doar să amintesc existența 
unui capitol nu lipsit de

fior ji mai presus de ori
ce, încărcat de semnifica
ții. Se numește „Gânduri 
de la cei ce au lucrat în 
uzina noastră" și adună în 
spațiul celor douăzeci de 
pagini mai multe semnă
turi, cîte nu știu, nu asta 
mi s-a părut important, 
nici poate chiar numele 
lor cit expresia socială a 
acestor nume, dincolo de 
care descoperi cu emoție 
valoarea simbol a Reșiței, 
vocația ei formativă. Pri
mul director de după na
ționalizare, mai mulți Eroi 
ai Muncii Socialiste, direc
tori de mari întreprinderi 
din țară, reputați profesori 
universitari, miniștri, un 
maistru pensionar laureat 
al Premiului de Stat, un 
maestru emerit al sportu
lui. Toți, fără excepție, 
foști lucrători ai Reșiței. 
Toți, fără excepție, crescuți 
și formați în creuzetul de 
înaltă ținută spirituală a 
Reșiței. Toți recunoscători 
din adîncul ființei lor Re
șiței. Citindu-le propozi- 
țiunile rostite în graba 
evenimentului tipografic, 
gîfîite poate, mai mult 
sau mai puțin stilizate, ro
tunjite său nu, mi s-a pă
rut că descopăr dimensiu
nea adevărată, imensul 
adevăr numit ȘCOALA 
REȘIȚEI, desfășurată in
tr-un registru de timp in
comparabil, la o tempera
tură căreia cu greu i se 
poate găsi termen de com
parație. Drumurile mele 
de reporter prin țară s-au . 
oprit în atîtea rînduri ală- 
turi de pașii -a zeci, a sute 
*— exagerez ? —-a mii de 
oameni trecuți mai întâi pe 
sub acolada de foc a Re
șiței și sosiți acum să așe
ze sudoarea brațelor și a 
minții la fundamentul noi
lor trepte de creștere ale 
țării. Muncitori de linia 
întâia, meșteri de calibru, 
conducători de prim rang. 
Profesioniști unul și unul 
crescuți în parfumul de 
nerepetabilă tărie a Reși
ței, Promptei ascunzând 
clocotul oțelului în inimă, 
în ființa lor.

Acestea și cîte altele 
adunate în registrul me
moriei mă fac să cred că 
spunând Reșița ascult 
tind una din orele 
mîndrie națională ale 
dustriei românești.

Istoria filmului, ca orice 
istorie, le așează pe toate. în 
perspectiva ei, privim mai 
bine, mai adine. Nu putem 
încă stabili, cu detașarea și 
liniștea necesară, locul 
care îl ocupă in această i 
rie a filmului românesc, 
terea și adevărul". E 
aproape. E prea „cald", 
am fost reprezentați cu 
ții, tineri și bătrîni, în filmul 
acesta, teribil ca o dezbatere 
capitală. Chiar asta și este 
„Puterea și adevărul" — o 
dezbatere capitală. Am par
ticipat la ea, spectatori, ci
neaști și critici, cu violența 
cu care participăm la orice 
eveniment direct, legat de 
viața noastră. De viața noas
tră cea mai adevărată, cea 
morală, cea spirituală. în fil
mul acesta era vorba de 
mine. O declar cu toată răs
punderea, și dacă n-aș sem
na în josul articolului, aș po
vesti in cadrul acestei rubrici 
destinul meu, așa cum pot 
foarte bine să vorbesc des
pre destinul tatălui meu, al 
mamei mele. Al colegului 
meu, medicul. Al colegei 
mele, actrița. Al mentorului 
meu spiritual, activistul.

De ce ne-a tulburat așa da 
tare filmul acesta-dezba- 
tere? Hai să răspundem ca la 
scoală : pentru că dezbaterea, 
teza, istoria, erau cu toatele 
transfigurate artistic. Pentru 
că destinele acelor oameni 
foarte importanți, atit de im
portanți incit îndrăznesc să 
afirm, exagerind puțin, că 
ei ar fi putut fi chiar ab
stracțiuni. ea o pagină de 
text politic de filozofie mar
xistă, existau teribil de ome
nește, cu patimile lor foarte 
omenești, cu caracterele lor 
foarte diferite, cu echilibrul 
lor stabil sau labil, cu inte
ligența lor strălucitoare sau 
medie. Așa cum spuneam în 
prima noastră intilnire in 
gazetă, pentru un artist al 
peliculei a-și transmite me
ditația despre viață creînd 
personaje vii, adevărate, pu
ternice, este capital. Oricît 
de strălucită deci ar fi fost 
argumentația, încărcătura de 
idei, dacă oamenii „Puterii 
și adevărului" n-ar fi fost 
atît de vii, de vulnerabili 
chiar în caracterele lor dife
rite, noi cu toții nu ne-am fi 
simțit atît de implicați în 
cest film, n-ar fi fost atit 
tulburător

Ceea ce 
realizează 
excelență, 
gular chiar în 
națională, este faptul că nici 
un destin nu rămîne în
chis. Este vorba de o meta
foră perfectă, cu profunde

pe 
isto- 
„Pu- 
prea 
Prea 

to-

semnificații. Nici un destin 
din acest film atît de dens 
nu este rezolvat în finalul fil
mului — rezolvat în sensul 
acela trist, al unui punct de
finitiv pus, in trena 
fraze încheiate. Pentru 
viața socială însăși, 
României socialiste, 
acestui film 
eroic este ea 
frenetică spirală. Nici cei ca
re par cu desăvîrșire învinși, 
dați la o parte de viață, dați 
Ia o parte de fluxul de cas
cadă al evenimentelor, nu au 
pus punct destinului lor. Mă 
gîndesc, de pildă, la Oiariu, 
personajul lui Lazăr Vrabie,

unei 
că 

viața 
tema 

baladesc și 
însăși într-o

pe care finalul filmului il 
găsește intr-un post obscur 
de aprovizionare, cu umeri 
doborîți, cu privirea nesigură 
(interpretare de mare 
estru 
drept 
film), 
itorul 
caz, nu-mi vine deloc 
spun „scenaristul") imaginea
ză un dialog scurt, greu de 
semnificații, cu tăceri pline, 
între Pavel Stoian și acesta, 
undeva pe un dîmb, la poa
lele marei hidrocentrale sau 
ce construcție fastuoasă o fi 
fost. Este sugerată acolo de
venirea morală, atit de pre
țioasă pentru viața unui om, 
dincolo de orice ierarhii. Mă 
gîndesc la Petre Petrescu, in
ginerul, omul de știință, co
munistul. Există in acest film 
o scenă antologică de artă 
cinematografică, vizita Iui 
Stoian la inginer. îmbătrîniți, 
eleganți, spiritualizați de su
ferințe șî iluminări, cei doi 
bărbați, singuri, teribil 
singuri, cu trecutul lor, 
greșelile lor, cu lupta lor, 
cea mai frumoasă dintre 
lupte încrustată adine in ră
bojul vieții. Pun masa cu 
gesturi stingace. Sînt sfîșie-
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tor de burlaci. Este Sugerată 
în această scenă jertfa, o 
jertfă patetică, jertfa vieții 
personale, sau a ceea ce nu
mim noi viață personală, pe 
altarul unei trăiri incandes
cente pentru o idee. Pentru 
o idee. Pentru cea mai pre
țioasă din idei. Dar iată, au 
rămas singuri. Cu hîrtiile. 
cărțile, ideile lor, cu hainele 
lor elegante și cu stingăcia 
lor definitivă. Dar sînt încă . 
bărbați în putere. Iar viața 
socială a intrat intr-un fă
gaș normal, pentru care au 
luptat, pentru care au sufe
rit, pentru care au greșit, 
pentru care au fost tnfrinți 
sau au cîștigat. Cine știe, 
poate... Poate mai tîrziu, 
poate mîine, vor avea parte 
de liniște, de cămin, de fa
milie. Poate...

Sigur, cel mai deschis des
tin este al lui Mihai Duma. 
Personaj de o forță strălu
cită, personajul in care meta
fora strălucește, pagină de 
aur in filmografia lui Ion 
Besoiu. Pentru că el, ca per
sonaj, ca om politic, nu ac
ceptă implinirea. împlinirea 
statică. E fericit, muncește, 
are copii, dar Duma nu 
poate trăi decît constru
ind, și construcție înseam
nă perpetuu destin deschis. 
El nu se va „astimpăra" nici
odată, exact ca activistul, 
mentorul meu despre care 
vă vorbeam.

Dar băiatul, băiatul acela 
cu șapca pe ochi, care mîn- 
giia de zor o fată la ședința 
faimoasă cind a fost exclus 
Petrescu ? Ce s-o fi ales de 
el ? Duma îl trimitea sever 
Ia școală, băiatul fluiera a 
pagubă, cu aerul acela ex
presiv neglijent ai Iui Cor
nel Coman. S-o fi dus la 
școală ? Probabil. Cine știe 
pe unde își duce destinul îm
plinit sau ratat, poate n-a 
ieșit nimic de capul lui. prea 
se ocupa de amor cînd în 
prezența sa se petrecea un 
lucru teribil...

Și totuși, există în filmul 
acesta o undă de tristețe, o 
undă de pierdere... Femeia. 
Femeia frumoasă, de o în
născută eleganță, care știa 
să poarte o rochie nea
gră și un gest cu au
tentică noblețe, femeia de 
o vreme, scurtă vreme, a lui 
Pavel Stoian. Ana parcă o 
chema — Dana Comnea. Fe
meia aceea dispare la un 
moment dat, parcă nici n-ar 
fi fost. Unde s-a dus ? De ce 
l-a lăsat singur, de ce a pă- 
răsit-o ? Dumnezeu știe... 
Poate că ea, acea femeie, nici 
nu are astăzi un destin...

Prin solicitările de la televi
ziune din ultima vreme și în 
spectacole separate, Tudor 
Gheorghe ne convinge tot 
mai mult de necesitatea ti
pului de interpret pe care il 
reprezintă. Ciștigul in acest 
sens este evident. Tot mai 
mulți interpreți și formații, 
în prezent realizează o „a- 
șezare" a folclorului in for
me moderne. Pe această li
nie se înscrie modernitatea 
Iui Zamfir, polivalența lui 
Neguț. Din această categorie 
face parte și Tudor Gheorghe. 
în acest fel de interpret am 
putea spune că e punctul fe
ricit în care cîntecul fuzio
nează cu poezia. Nu întim- 
plător Tudor Gheorghe a că
rui interpretare are o arie 
mult mai largă reușește mai 
ales în poemele reprezenta
tive. Dar aceasta este o notă 
care în cazul lui se cere dis
cutată. Ne amintim cu toții 
de primele apariții ale sale. 
Atunci am văzut in Tudor 
Gheorghe un interpret care

Din partea Comitetului Central al P. C. R 
si a Biroului Marii Adunări Naționale

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Biroul 
Marii Adunări Naționale anunță 
cu profundă durere că, la 28 iu
lie a.c„ a încetat din viață, după 
o lungă și grea suferință, tova
rășul Mihail Roșianu, membru

Phonogram. 20,00 Munca — izvor 
de bucurie și împliniri. 21,00 Ra- 
dio-super-top — interpret! români 
de muzică ușoară. 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22,35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 
Poetica. Al. Căprariu. 23,20 
cert din operete. 23,55—24,00 
mele știri.

mișcării comuniste și muncito
rești, luptător devotat pentru 
cauza socialismului, pentru în
florirea patriei.

Tovarășul Mihail Roșianu s-a 
născut la 14 octombrie 1900. in 
comuna Mateești, județul Vîlcea, 
într-o familie de țărani munci
tori. După absolvirea școlii nor
male, timp de douăzeci de ani 
muncește ca învățător în comu
na natală.

Cunoașterea vieții grele a ță
rănimii muncitoare, a condiții
lor vitrege în care trăiau oame
nii muncii, a năzuințelor lor de 
dreptate socială și libertate i-au 
îndrumat pașii spre mișcarea re
voluționară care avea în frun
tea sa Partidul Comunist Ro
mân. începînd din anul 1932 ac
tivează în Asociația Prietenii 
U.R.S.S. și Ajutorul Roșu, iar 
între anii 1935—1936 a făcut par
te din Blocul Democratic.

Membru al Partidului Comu
nist Român din anul 1934, Mi
hail Roșianu îndeplinește, în 
condițiile ilegalității, sarcini de 
răspundere ca membru al Comi
tetului județean Vîlcea al P.C.R., 
membru al Comitetului regional 
Oltenia al P.C.R., iar din 1943 
secretar al acestui comitet. Pen
tru activitatea sa revoluționară, 
antifascistă, pusă în slujba idea
lurilor socialismului, a libertă
ții și propășirii țării, a fost con
damnat in anul 1937 la doi ani 
închisoare.

După victoria insurecției na
ționale antifasciste armate din 
august 1944, la a cărei pregătire 
a contribuit, Mihail Roșianu a

participat la lupta condusă de 
Partidul Comunist Român pen
tru democratizarea țării, pentru 
cucerirea întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare și fău
rirea orînduirii socialiste.

Secretar al Comitetului regio
nal Oltenia, Mihail Roșianu este 
ales în octombrie 1945, la Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., iar din 
1960 este membru al C.C. al 
P.C.R.

Din 1946 a fost ales fără între
rupere deputat al 
nări Naționale.

Mîhail Roșianu a 
bogată activitate în 
partid, de stat și in organizațiile 
obștești, indeplinindu-și totdea
una sarcinile cu pasiune și de
votament. A activat în condu
cerea Ministerului Invățămîntu- 
lui, Ministerului Culturii, Ra
diodifuziunii române, Uniunii 
Sindicatelor din învățămint și 
Cultură. A fost ambasador al ță
rii noastre în R.P. Bulgaria și 
R.P. Ungară, președinte al In
stitutului Român pentru Relații 
Culturale cu Străinătatea.

începînd din anul 1968 a fost 
președinte al Consiliului 
ral A.R.L.U.S.

Partidul și statul nostru 
o înaltă apreciere activității des
fășurate de tovarășul Mihail Ro
șianu, meritelor sale în lupta 
împotriva asupririi și exploată-

rii capitaliste, muncii puse in 
slujba propășirii țării. El a fost 
distins cu titlul de Erou al Mun
cii Socialiste, cu numeroase or
dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

încetarea din viață a tovară
șului Mihail Roșianu, luptător 
înflăcărat pentru înfăptuirea 
înaltelor idealuri ale partidului 
nostru, pentru victoria socialis
mului în patria noastră, repre
zintă o grea pierdere. Amintirea 
tovarășului Mihail Roșianu va 
rămîne vie în memoria oameni
lor muncii in slujba cărora și-a 
pus întreaga sa viață.

BIROUL
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

♦
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor tovarășului Mihail 
Roșianu comunică i

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Mihail Roșianu 
va fi depus la Casa de cultură 
din Aleea Alexandru nr. 38.

Pentru a-și lua rămas bun, 
cetățenii vor avea acces marți, 
31 iulie, de la orele 8,00—12,00.

Mitingul de doliu și înhuma
rea vor avea loc în ziua de 31 
iulie, ora 13.00, la cimitirul 
Ghencea.

DISTRATUL : Sala Palatului 
(ora 19,30), Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19: 21,15), Festival (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina Fes
tival (ora 20).

CARTEA JUNGLEI ; Scala (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18,45; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30;

,45; 16; 18,15; 20,30), Grădina Ca- 
.tol (ora 20,15).
FANTOMA LUI BARBA NEA

GRĂ : Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), București lo
rds 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Grădina București (ora 20.15), Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

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

CU COPIII LA MARE : Doina 
(orele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.15), 
Program de desene animate pentru 
copil (ora 9,30).

JUCĂTORUL : Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE 1 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45).

LA RĂSCRUCE DE VtNTURI : 
Excelsior (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30: 20,45), Buzeștl (Orele 9; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30), Grădina Buzeștl (ora 
20,15).

ANDREI RUBLIOV ; Viitorul (o- 
rele 16; 19,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ ; 
Timpuri Noi (orele 9,15—20,45 în 
continuare), Cosmos (orele 15,30; 
18; 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE :

rele 15,45; 18; 20), Munca 
16: 18; 20).

MONTE CARLO : Giuleștl 
15.30; 18; 20,15), Rahova 
15,30; 18; 20,15).

CEAȚA : Ferentari (orele 15; 18; 
20,15).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Miorița (orele 9; 12.30; 16; 19,30),
Volga (orele 9; 12,30; 16: 19.30),
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Grădina Select (ora 20,15), Grădi
na Tomis (ora 20).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Popu
lar (orele 16; 19), Progresul (orele 
15.30; 19).

TE AȘTEPTĂM, FLĂCĂULE : 
Vitan (orele 15,30; 17,30: 19,30).

FLUTURII SÎNT LIBERI : ~ '
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30), Arta (orele 15,30; 18; 
Grădina Arta (ora 20,15).

ELIBERAREA (seriile IV—V) : 
înfrățirea (orele 15,30; 19).

ROND DE NOAPTE : Cotrocenl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Drumul Sării (orele 15.30; 
18; 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : U- 
nirea (orele 15,15; 17,45; 20,15).
Grădina Unirea (Ora 20,30).

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30.

LJ.'V
PROGRAMUL I

limba franceză.
18,00 Telex. 18.05 

zilei. Azi, județul

17,30 Curs de 
Recapitulare (3). 
La ordinea
Iași. 18,20 Căminul. 19,00 Scena — 
emisiune de actualitate șl critică 
teatrală. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal, cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotăritor. 20,00 
Cîntecul săptâmînll : „Tinerețe 
milenară" de Constantin Alexan
dru. 20,05 Publicitate. 20,10 Anche
ta TV. „Cinci lei și două plicuri". 
20,50 Revista Uterar-artlstică TV. 
Literatură și film. 21,30 Roman 
foileton : NOILE AVENTURI ALE 
MUȘCHETARILOR — episodul 
VIII : In captivitate. 22,20 — 24 de 
ore. 22,40 Arii din opere de 
zart și Rossini.

20,00 Avanpremieră. 20,05 
serial : UMBRELE DISPAR 
PLINA ZI 
IV.
Film documentar ;
ce. 21,50 Selecțiuni din Festivalul 
de muzică ușoară 
R.S.F.

de la Split —
Iugoslavia. 22,20 Cărți și

ne lipsea. Fiind printre altele 
și un popularizator al marii 
poezii, interpretările din Ma- 
cedonski, Blaga, Mihai Be- 
niuc și din unii poeți mai 
tineri ne ofereau ideea unui 
flux unic. O notă de autenti
citate străbătea fiecare cu- 
vînt. Dar textele mai puțin 
reușite, cit și regiile la care 
se supune in ultimul timp 
(cine a văzut ultimele apa
riții ale sale la televizor își 
poate da perfect seama de 
acest lucru) l-au îndepărtat 
din păcate de acest ton au
tentic. Incisivitatea și ritmul 
formaseră la început, printre 
alte elemente, tonul său. Dar 
interpretarea Mioriței, de 
pildă, text de mare tensiune, 
scapă firul epic atît de ne
cesar in țesătura baladei. A- 
ceasta te obligă la o dozare 
pe de o parte a dialogurilor, 
pe de alta la asamblarea a- 
cestora cu „descrierea". în ce 
fel mai poate fi interpretat 
acest frumos cîntec. TudOr 
Gheorghe ar fi in stare să-și 
dea seama înaintea noastră. 
Cert rămîne un lucru : ale
gerea textelor. Ca orice in
terpret nu poate cinta orice 
cîntec, dar mai ales cele care 
nu duc la adîncimea de la 
care pleacă : folclorul. De a- 
semenea, excesul de regie 
care il pune în situația să 
risipească chiar și texte ade
vărate — cazul Mioriței. 
Poate unii motivează aceasta 
prin teama de lăutărie în sen
sul că ar căuta o nouă expre
sie. Dar folclorul nostru poa
te fi cîntat și din frunză și 
este mai autentic și mai 
dramatic decît complicațiile 
la care nu o dată este supus. 
De fapt, cei mai mari virtu
oși ai lui nici nu se cunosc. 
Și e firesc să fie așa. Pute
rea acestor mari și neștiuți 
trebuie s-o dibuie Tudor 
Gheorghe. Ea »i va oferi par
ticularitate atît în interpre
tarea poeziei populare, cit și 
a celei culte. Altfel Tildo- 
Gheorghe riscă să-și piardă 
prototipul. sail prototipul 
să-1 piardă pe el.

I.
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CIT DIN BUGETUL DE TIMP LIBER

OFERIȚI SPORTULUI, MIȘCĂRII?

PERICOLELE
SEDENTARISMULUI

Dr. IOAN DRÂGAN,
directorul Centrului de Medicină Sportivă București

Investigațiile întreprinse în diferite medii, avind drept inter
locutori tineri de diferite virste și preocupări — investigații ale 
căror rezultate le-am publicat in mai multe rinduri la ruorica 
noastră de sport — ne-au condus la următoarea concluzie : cel 
mai mare procent de tineri nu practică deloc sportul, puțin sînt 
cei care acordă, din bugetul lor de timp liber, o oră, din cind 
în cînd — unii la o sâptămină, alții la două, trei abia — prac
ticării sportului, exercițiului fizic, n..șcării in aer liber. Fața 
de aceste realități care trebuie să r mă pe ginduri și pe cei 
implicați direct, adică pe tineri, și pe factorii răspunzători, ne-am 
adresat tovarășului dr. IOAN DRAGAN, DIRECTORUL CEN
TRULUI DE MEDICINA SPORTIVA BUCUREȘTI, cu rugă
mintea să ne prezinte consecințele acestor stări de fapt, peri
colele sedentarismului, ale mentalității de a nu face mișcare in 
aer liber, precum și să facă unele recomandări.

— S-ar părea că tineretul este 
scutit de viciile sedentarismu
lui. Intr-adevăr, mișcarea este 
o calitate a organismelor tine
re. Dar investigațiile ziarului 
„Scinteia tineretului", datele an
chetelor pe care mi le prezen
tați, ne arată că lucrurile nu 
stau chiar așa. In sprijinul a- 
cestor observații și concluzii voi 
veni și eu cu date medicale 
care demonstrează că din cauza 
lipsei de mișcare, a faptului că 
nu se practică sportul, exercițiul 
fizic in mod organizat și siste
matic, un procent de 40—50 la 
sută din rindul tineretului șco
lar prezintă deficiențe fizice : 
la nivelul coloanei vertebrale, 
excese in greutate sau minusuri 
în dezvoltarea fizică. Procentul, 
ce să mai discutăm, este alar
mant. Ce mi se pare mai sem
nificativ este că in rindurile 
tinerilor din școlile profesiona
le, de diverse profiluri, deci a- 
colo unde se presupune că se 
consumă o cotă de efort fizic 
mult mai mare decit la unită
țile cu profil general, procentul 
acestor deficiențe este și mai 
sporit. Astfel, dintr-o cercetare 
inițiată de centrul nostru spor- 
tiv pe 3 000 de elevi de la Grupul 
școlar profesional al Uzinelor 
„23 August" din Capitală, a re
zultat următoarea 
trem 
fizică 
bună 
53 la 
deficiențe fizice grave) — 
sută, 
greutate

următoarea situație ex- 
de precară : dezvoltarea 
foarte bună 5 la sută, 
— 22 la sută, medie — 
strtă, deficitară (cu unele 

.....................  - 15 la 
Mai exact .: tineri cu o 

=____ ‘3 sub valorile normale
ale virstei ■— 11 la sută ; cu ex
ces de greutate, adică cu ten
dință de obezitate, 4 la sută ; 
cu torace insuficient dezvoltat, 
defect care prejudiciază respi
rația — 32 la sută, dintre care 
8 ia sută cu sechele rahitice, și 
ele consecința unei cote scăzute 
de mișcare in prima copilărie, 
alături, bineînțeles, de factorii 
naturali de mediu și alimenta
ție insuficient utilizați. Am de
pistat un procent de 9 la sută 
tineri care suferă de cifoză, a- 
dică au coloana vertebrală de- 

sint aduși de spate, 
sută cu forme 
de scolioze — 
a coloanei — 

; picioare plate

sub care se practică mișcarea 
în vederea dezvoltării armo
nioase a corpului și a menține
rii sănătății. Dacă avem in ve
dere că din cele trei cercetări, 
la care ne-am referit, la diverse 
categorii de activități, școlare și 
productive, procentul celor cu 
exces ponderal (obezitate) se si
tuează la circa 20 la sută și 
luînd in considerație statisticile 
O.M.S. care arată că obezitatea 
și sedentarismul sînt printre cei 
mai pronunțați factori de risc 
ai bolilor cardiovasculare, ne 
explicăm de ce procentul de 
bolnavi de inimă sau de boli de 
nutriție (diabet, colesterol, obe
zitate) a coborît de la vîrsla a- 
dultă, către decada 30—40 de 
ani și chiar la generațiile mai 
tinere.

Ce-ar 
rînd ca 
igienică, 
liber — 
tidian al fiecărui tinăr, al fie
cărui om. încă de acum 30 de 
ani savantul sovietic Bogomoleț 
spunea : „Viața zilnică trebuie 
să înceapă cu 10—15 minute de 
gimnastică igienică de înviora
re". Este ceea ce” pare să se ge
neralizeze, la ora actuală, in 
învățămintul nostru de toate 
gradele. Alternarea muncii fi
zice cu munca intelectuală este 
un remediu obligatoriu. Rezer
va. mai exact concepția unor 
părinți că cele 1—2 ore pe zi. 
pe care copiii lor le acordă, 
pentru activități de mișcare 
(joacă, întreceri sportive, mers 
pe bicicletă, plimbare etc.) pre
judiciază învățătura, este total 
greșită și dăunătoare. Dispensa
rul sportiv din Cluj a întreprins 
cîteva cercetări în liceele muni
cipiului și a reieșit că nu copiii 
scutiți de ora de educație fizică

fi de făcut ? In primul 
mișcarea — organizată, 
exercițiul fizic în aer 

să intre în regimul co-

erau cei mai buni la învățătu
ră, ci ceilalți. Formele de miș
care sigur că trebuiesc adapta
te posibilităților și dorințelor 
fiecărui tinăr : unii preferă jo
cul sportiv (volei, fotbal, hand
bal, etc.), alții bicicleta, înotul, 
patinajul, tenisul, turismul etc. 
Toate activitățile de mișcare iși 
au valoarea lor bioiogicâ. Prin
cipalul este să se practice siste
matic activități cu caracter mul
tilateral, nu unilateral. Pentru că, 
dacă la virstele mici (12—14 ani) 
se practică numai activități uni
laterale (scrimă, tenis, de exem- ' 
piu) există riscul favorizării 
unor deformații ale coloanei 
vertebrale. De aceea este indi
cat ca și in cazul cînd există 
plăcerea, pasiunea sau aptitudi
nile pentru uncie din sporturi, 
să sc practice neapărat com
pensator și alte activități cum 
ar fi înotul — cel mai complex 
sport — alergarea și mersul pe 
jos. Este absolut obligatoriu să 
mergi pe jos 45—60 de minute 
(circa 4 km) pe zi într-o buca
tă, nu mai puține minute și la 
anumite intervale 
fesorul 
într-o lucrare că 
de 3,5 km. timp 
zile, la o bolnavă de obezitate, 
fără alte elemente, a reușit să 
aducă o scădere de 12 kg. Aler
garea în ritm stabil între 15—20 
de minute, de 2—3 ori pe săp- 
tămînă, produce un antrena
ment cardiac și muscular, acti
vează metabolismul și respira
ția. Forma modernă a acestei 
alergări stă, astăzi, la baza tes
tului Cooper („aleargă cit poți 
în 12 minute") care permite a- 
precierea capacității fizice de 
efort. Mersul pe bicicleta, 30 de 
minute pe zi, de 3 ori pc săptă- 
mină, echivalează, după 6 săp- 
tămini numai, cu următoarele 
date medicale : se remarcă o 
scădere a pulsului de la 84 la 
68, rn stare de repaus, de la 170 
la 150 imediat după efort și o 
creștere a consumului maxim 
de oxigen cu 15 la sută.

Sper să fi reușit prin 
și argumentele medicale 
zentate să determin pe 
tineri și chiar virstnici 
schimbe optica de a privi 
și necesitatea practicării 
tului, al mișcării și exercițiului 
fizic, în viața cotidiană și că 
vor rezerva acestor activități un 
procent corespunzător din bu
getul lor de timp liber. Altfel 
s-a văzut la ce grave pericole 
sînt expuși.

de timp. Pro-
I. Pavel menționează 

mersul zilnic
de un an de

datele 
pre- 

mulțl 
să-și 

rostul 
spor-
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formată, 
dintre care 2 la 
accentuate, fixe; 
deviația laterală 
suferă 22 la sută 
— 5 la sută.

Se știe că deviațiile de coloa
nă la a căror apariție concură 
iipsa de mișcare, consumarea 

‘^timpului în mod excesiv în spa
ții închise, sint cauzate de po
ziția vicioasă din bănci, de la 
birouri sau din activitatea pro
fesională, o alimentație necores
punzătoare — exces de dulciuri 
și grăsimi, aport scăzut de vita
mine, săruri minerale și protei
ne, precum și de lipsa de auto
control asupra poziției. Chiar și 
in mediul rural unde s-ar părea 
că activitatea fizică predomină 
prin excelență și nu ar trebui 
să apară anumite deficiențe, 
profesorul dr. doc. Iulian Mili
eu, șeful catedrei de nutriție și 
metabolism a I.M.F. București, 
găsește că un procent de 12.1 
)a sută dintr-o colectivitate de 
2 000 de persoane examinate, 
care prezintă un exces ponderal 
de peste 19 la sută față de greu
tatea corporală normală (obezi) 
pint, tineri pină la 25 de ani ! 
Un alt studiu făcut la întreprin
derea „Electronica" din Bucu
rești remarcă printre alte de
ficiențe fizice, o depășire a greu
tății corporale, luată in raport 
cu înălțimea și virsta. la 21 la 
sută, insuficienta toracelui, la 20 
la sută, deviații 
vertebrale la 37 la sută și ,o 
scădere a forței musculare 
45 la sută.

Toate aceste date furnizate de 
studii și cercetări atente arată, 
că nu este indiferentă forma

ale coloanei

la

La închiderea ediției

Ilie Năstase și Juan Gis
bert învingători în pro
ba de dublu în turneul 

de la Istanbul
Duminică la Istanbul în finala 

probei de dublu 
cadrul turneului 
de tenis, perechea 
(România) — Juan 
nia) a învins cu scorul de 2—6, 
6—2, 6—3, 6—2 pe australienii 
Ball și Giltinan. Astăzi are loc 
finala de simplu în care Ilie 
Năstase primește replica spani
olului Juan Gisbert.

masculin din 
internațional 
Ilie Năst.ase 
Gisbert (Spa-

n
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ROMANEȘTI

GHEORGHEIVAN PATZAICHIN DANIELOV

s-a

de 
de

acTunliTiiIea

„Raliul

din 7 țări, 
călăria — a

Constantin 
București),

REMARCABILE SUCCESE
CANOE

I
I

I

AUTOMOB/L/SM
Dunării"

directorul raliului, ing. P. Alexandrescu. Avem

!

!
IVOLEI

7

care

„Trofeul Tomis"

man), campioană balcanică la 1.500 m. și 
torul probei de 10 km. marș.

ca la aceasta și-au adus contribuția și echipajele româ- 
special cuplul fraților lonescu Cristca și Motoc. Ultimii, 
tinerii Dorin și Cornel Motoc, la numai un an de cînd 

automobilismul de performanță, se anunță drept titu-

fotografii, pe 
redacție, pentru a 
la Petroșani, în- 

,,scripte" exista —

balcanice de juniori
Seria confruntărilor internaționale de atletism din Capitală

LA CAMPIONATELE MONDIALE
DE CAIAC

GHEORGHE 5IMIONOV

ATLETISM: Campionatele

! 
I

Așa cum au fost obișnuiți... canotorii români 
reușesc să colecționeze aur și argint în "mai 
toate marile competiții internaționale.

Ca să nu-și dezmintă acest 
torii români participanți la cea 
ție a Campionatelor mondiale 
care s-au disputat pe pista de 
din orașul finlandez Tampere, 
marcabile performanțe, răsplătite cu 
de spectatorii prezenți.

Astfel, IVAN PATZAICHIN, în cursa
canoe de 1 000 m, a reușit cu timpul 
4'25”40/100 să cucerească titlul de campion
mondial, într-o cursă extrem de spectaculoasă, 
condusă autoritar încă din start și întrecînd cu 
trei secunde pe al doilea clasat, sovieticul 
Vinojindis. La proba de canoe dublu 1 000 m„ 
echipajul românesc alcătuit din GHEORGHE 
DANIELOV și GHEORGHE SIMIONOV, dînd 
dovadă de o „voință de fier", au reușit, după .• 
o luptă titanica să-și adjudece titlu mondial, 
cu timpul de 3’49”33 100. Pe locurile II și III au 
sosit echipajele Uniunii Sovietice și Ungariei, 
două valoroase învinse.

Pe lista succeselor se numără și medaliile de 
argint cucerite la caiac dublu 1 000 m. de ION

și PAVEL ERAST — ca și me-

renume, cano- 
de-a Xl-a edi- 
de caiac-canoe, 
apă Kankajarvi 
au reușit re- 

aplauze

DRAGULSCHI . ,____
dalia de bronz obținută de VIORICA DUMI
TRU, la caiac simplu fete. 500 m.

In cea de-a doua zi ..flotila românească" a mai 
cucerit la proba de viteză o medalie de argint 
prin GH. DANIELOV și GH. SIMIONOV și 4 
medalii de bronz prin I. Patzaichin (canoe 500 m), 
echipajul caiac 4 fete (V. Dumitru, R. Nichifo- 
rov, M. Cozma și M. Ivan), caiac dublu' (Dra- 
gulschi, Erast) și ștafeta 4x500 m (Sciotnic, 
miocenco, Vartolomeu, Zafiu). în probele 
fond sportivii români au cucerit trei medalii 
argint în 
echipajul 
simplu — 
10 000 m.
de caiac 4 (10 000 m) o medalie de bronz.

Desigur, merită felicitări și ceilalți canotori 
români care prin comportarea lor au dovedit 
dragoste față de culorile patriei și măiestria 
avansată la care au ajuns.

proba de canoe dublu — 10 000
V. Serghei și Gh. Munteanu), canoe 
10 000 m. L. Varabiev), caiac dublu — 
(Varadiev — I. Terente) iar în proba

G. F.

• Pe velodromul Porde- 
none din Triest, ciclistul da
nez Oile Ritter a stabilit un 
nou record mondial al orei 
(cu antrenament mecanic) 
parcurgînd în 60’ distanța de 
77,521 km.

• în ziua a doua a cam
pionatelor unionale de inot, 
care se desfășoară la Rostov 
pe Don, Mihail Kriukin a 
stabilit un nou record euro
pean la 100 m. bras cu timpul 
de 1’05” 5/10.

• Turneul interzonal de șah
de la Petropolis (Brazilia) a 
continuat cu partidele cu
prinse în runda a 4-a. Marele 
maestru sovietic Lev Polu- 
gaevski l-a învins in 26 de 
mutări pe canadianul Byasas, 
iar marele maestru brazilian 
Costa Mecking a'cîștigat în 
33 de mutări partidă Cu Tan 
(Singapore). Arbitrii1 au con
semnat remiza in partidele 
Smîslov (U.R.S.S.)---- Savon
(U.R.S.S.) ; Keres (U.R.S.S.) 
Bronstein (U.R.S.S.),; Gheor
ghiu (România) — Portisch 
(Ungaria) ; Liubojevici (Iu
goslavia) — Ivkov (Iugosla
via).

• Etapa a 3-a a cursei ci
cliste de 6 zile, care se des
fășoară în Suedia, a fost cîș-

tigată de australianul 
Wilson, cronometrat pe dis
tanta de 40 km. cu timpul 
de lh 04’43”.

e Finala turneului inter
național de tenis de Ia Bre- 
tton Woods (S.U.A.) va opu
ne pe indianul Vijay Amri- 
traj și americanul Jimmy 
Connors, iar în turneul in
ternațional de la Washington

pe olandezul Tom Okker a- 
mericanului Arthur Ashe.

o Capitala Ungariei găzdu
iește un concurs internațional 
de pentatlon modern la care 
participă echipe 
Prima probă — 
fost cîștigată de 
Călina (Olimpia 
urmat de Dumitru Spirlea de 
la același club, ambii cu cite 
1 100 puncte.

o La Pekin în prezența a 
peste 10 000 de spectatori se
lecționata de tenis de masă

(juniori) a Canadei a susținut 
prima întilnire din cadrul 
turneului pe care-1 întreprin
de în R. P. Chineză. Gazdele 
au cîștigat toate partidele 
desfășurate. Jucătorii cana
dieni au efectuat înaintea a- 
cestor meciuri, cinci antrena
mente in comun cu cei mai 
buni juniori din R. P. Chi
neză. Din echipa gazdă 
remarcat Wei li-chieh, iar 
de la oaspeți s-a evidențiat 
Leslie Ward.

• LA Nieuport (Belgia) au 
luat sfirșit întrecerile cam
pionatelor mondiale de yah- 
ting clasa „Olandezul zbură
tor". Pe primul loc s-a cla
sat, echipajul italian Roberto 
Bertocchi și Roberto Apos
toli.

» Cunoscutul pilot ameri
can Mark Donohueț învingă
tor anul trecut in cursa d^’ 
500 mile de la Indianopolis, a 
cîștigat proba de la Watkins 
Glen contînd pentru cam
pionatul american rezervat 
prototipurilor de turbo-com- 
presoare fără limită de cilin- 
drate. Donohue, care a pilo
tat o mașină de fabricație 
„Porsche" — 917“ a acoperit 
326 km. în lh 43’14” 4/10 (me
die orară 189,500 km.).

Baze sportive există
nu lipsește decît... activitatea

călduroase de vară, de vacanță... Zile in care sportul, txer- 
fizice, jocurile și drumeția dețin „capul de afiș” in pro-cițiile

gramul de activități al organizațiilor U.T.C., pionierilor, cămine
lor și caselor de cultură. Dacă ar fi să ne luăm numai după a- 
ceste programe, după scripte adică, aproape că n-ar exista caz 
în care să nu se argumenteze că numeroși tineri, de toate cate
goriile, participă din plin la asemenea activități organizate, că 
bazele și terenurile sportive iși deschid larg porțile pentru ei. 
în Valea Jiului, la Petroșani, am preferat argumentul terenului 
însă. Am încercat un fel de „reconstituire" a scriptelor, pornind 
mai întîi să înregistrăm realitățile, pe viu — însoțiți de obiectivul 
aparatului de fotografiat — și să le comparăm apoi cu planurile, 
rapoartele și dările de seamă care se fac. Cită acoperire au aces
tea în fapte, într-un municipiu care numără circa 
neri care muncesc și învață, și 
uteciști ?

Nicolae Naprodeanu, șeful sec
torului 
nicipal 
era de 
teren ; 
dintele 
cație fizică și sport, ca și toți 
activiștii acestui organism — de 
asemenea. Așadar, pe scurt 
toți factorii responsabili se aflau 
pe teren, organizînd activități 
sportive diverse, îndrumînd și 
supraveghind probabil, zilnic, 
mii de tineri. Este și firesc să 
fie așa. Importantele prevederi 
ale hotâririi privind dezvoltarea 
și diversificarea activității spor
tive, de masă n-ar putea prinde 
viață dacă factorii investiți cu 
răspunderi în acest sens s-ar 
afla doar prin birouri. Dar des
pre ce feluri de activități să fie 
vorba ? Pe ce terenuri ? Cu cîți 
tineri ? Am plecat in căutarea 
răspunsurilor...

Școala generală nr. 1, în plin 
centrul

dintre care aproape
40 000 de ti- 
jumătate sînt

în două zile n-am
colo nici un suflet darmite e- 
levi care să facă sport pe tere
nurile asfaltate de handbal, bas
chet, volei sau tenis (suprapuse) 
aflate in spațioasa curte. 
Nici inspectori pe teren nu e- 
rau. Afișul de la intrarea prin
cipală („începînd cu 12 iulie, e- 
levii școlii au acces zilnic, gra
tuit, la bazinul „Aeroport", în
tre orele 10—13. Grupurile vor 
pleca din curtea școlii") ne-a in
dicat punctul escalei următoare 
a raidului nostru : ștrandul. Era 
ora 11, și aproape 30 de grade 
Celsius... In cartierul de blocuri 
denumit „Aeroport", noul bazin 
de dimensiuni olimpice, cu turn 
de trei trambuline, număra... 6 
(șase) amatori ocazionali de 
scăldat. Un alt bazin mic, rezer
vat cursurilor de inițiere, găz
duia un singur copil (îmbrăcat) 
care se juca in apa pină la ge
nunchi. Emil Krauter, tehnician 
la Consiliul popular al munici-

piului, ca unul care a depus 
mult suflet și. nenumărate ore 
de muncă la edificarea acestei 
baze sportive de mare valoare 
ne relata : „Tinerii, copiii de 
școală n-au venit și nici nu vin 
pe la bazin. Grupuri organizate 
de elevi ? Vorbe frumoase, doar... 
Asistența de specialitate a tova
rășilor de la Consiliul de educa
ție fizică și sport ? Abia se dis
cută prin ședințe cum va fi a- 
ceasta..."

Vara trece însă, iată, e sfîrșit 
de iulie, și la Petroșani, in po
fida existenței unui bazin exce
lent, dat în folosință, tinerii nu 
înoată, cursuri de inițiere nu e- 
xistă. Cine este ispitit să crea
dă că tinerii nu iubesc apa și 
înotul, se înșeală.

Sau. alt aspect : studenții sînt 
în vacanță, dar asta nu înseam
nă că bazele lor sportive tre
buie să stea sub cheie pină la 
toamnă. Dar pentru ca tinerii să 
poată avea acces acolo, trebu
iesc stabilite niște legături cu 
conducerea institutului. Cine să 
o facă ? Nu cumva acei tova
răși „care se aflau pe teren" ?... 
Studenții, ce-i drept, lipsesc din 
oraș. Dar nu toți. Cei localnici 
insă nu calcă pe bazele facul
tății. Sala de sport este încuiată. 
Sus pe platou, stadionul lor se 
află tot „in construcție", așa 
cum îl știam de mai bine de 
doi ani : lucrările stagnează, ca 
și băltoacele de apă... Două pa
nouri de baschet, scorojite și 
degradate de ploaie, zac și ele 
afară sub firma sălii de sport, 
semn că pe acolo nu dă nimeni 
cu săptăminile. La baza sportivă 
studențească, aflată jos în cen
tru, gardul de plasă a căzut in 
interior, peste teren, și rugineș
te. Pe asfaltul terenurilor de 
handbal — nimeni, nici dimi-

neața, nici după-amiaza. Cițiva 
elevi, dornici de volei jucau in
tr-un cerc pe aleile parcului pu
blic alăturat. „De ce nu mer
geți pe teren, că doar e gol-go- 
luț ?“

— N-avem voie, e al studen
ților ! — spunea Cos tel Pirtea, 
elev intr-a VIII-a la Școala ge
nerală nr. 1.

Tenis, la Petroșani se joacă pe 
un teren improvizat. mărginit 
de stive de grinzi metalice de 
construcții, aflate in imediata a- 
propiere a sediului_Comitetului 
municipal U.T.C. 
doi copii — unul 
un lemn, altul cu 
tentică — într-o
Spații de joacă și locuri de agre-

Participanți : 
cu o „bătacă" 
o rachetă au
zi întreagă !

ment, un alt capitol investigat 
porticuri există la blocurile de 
la „Aeroport", dar noroiul îi îm
piedică pe copii să se apropie 
de unele din ele : pe micul lac 
amenajat sint doar 5 bărci, și 
acelea „abordabile" cu plată... 
Speram, în fine să aflăm o oa
recare emulație la stadionul mu
nicipal „Jiul". Dar și aici, 
țile erau solid încuiate, de 
multe săptămîni, de cînd 
vacanța, adică.

Spațiul nu ne permite să 
blicăm și alte 
le păstrăm în 
argumenta că 
tre „teren" și 
cel puțin la data raidului nostru 
— o mare discrepanță. Ne rămîn 
în minte trei afișe prăfuite 
pe scara imobilului unde 
află sediul C.M.E.F.S., Încuiat 
cea mai mare parte a zilei, 
toți activiștii săi pe teren : „Prin 
sport — sănătate, putere, fru
musețe, recreație !“ Și altele...

Frumoase lozinci 1

por- 
mai

de
se 
in 
cu

VIOREL RABA I

. _ ___________________  a
continuat cu o competiție rezervată tinerelor speranțe din Bal
cani. Respectiv, sîmbătă și ieri, stadionul „Republicii" a găzduit 
întrecerile celei de-a 4-a ediții a Campionatelor balcanice de 
juniori, la care au participat selecționatele Bulgariei, Iugosla
viei, Greciei, Turciei și României.

Au reținut atenția juniorii P. Petrov/ învingător în pro
ba de 100 m„ cu timpul de 10,2 secunde (nou record bulgar la 
Seniori), Iordan Ianev, ciștigătorul probei de săritura în lun
gime și tînăra Liliana Panaiotova, campioană balcanică la 
100 m., cronometrată cu timpul de 11.3 secunde. în cursa de 
100 m. plat, o evoluție remarcabilă a avut și reprezentantul 
nostru, Dorel Cristudor. Confirmind rezultatele bune din acest 
sezon, el a înregistrat un nou record național de juniori și l-a 
egalat pe cel de seniori, fiind cronometrat.cu timpul de 10,2 la 
fel ca și bulgarul P, Petrov, campionul balcanic. Un nou record 
republican de juniori a obținut și reprezentantul nostru Iosif 
Korodi, consemnat cu 53 secunde in proba de 400 m. garduri.

Gheorghe Ghipu și-a menținut titlul de campion balcanic, cîș- 
tigînd cursa de 1.500 m. cu timpul de 3,52. Alte trei victorii 
le-au obținut tinerele Nîculina Lungu (Cîmpulung Muscel), cla
sată pe primul loc in proba de 400 m., Viorica Neagu (C. A. Ro-

G. Costache, cîștigă- 
M. LERESCU

Ieri la prînz, în Piața Scinteii, 90 de minute după orele 12,50 
timp care îngloba neutralizările —, oficialii au decretat în

chiderea parcului de sosire, moment care a marcat punctul final 
al „Raliului Dunării" ediția a IX-a. Dificila cursă a celor 2 444 
km. începută vineri prin plecarea simultană a 47 de perechi de 
concurenți din București și Budapesta către Poiana Brașov, in 
cadrul primei etape a „traseului de concentrare", și continuată 
simbătă cu „traseul comun" plus cele 10 probe speciale, a făcut 
o severă triere a valorilor.
• ~Jntr?Cerra ,a. to.st dî. un excelent nivel tehnic — ne relata 

. -------------------  .—..i satisfacția de a

constata 
nești, în 
mai ales 
practică 
lari redutabili în echipa națională.

După cum era și de așteptat, dată fiind forța mașinii pe care 
»prmîlaU wIî*Op»--,A?C0na 1900)’ raliul a fost cîștigat de vest- 
germann Walter Rohrl și Johann Berger, navigator. Ei s-au im- 

Probele speciale, dintre care menționăm Moeciu, Gheor- 
S,16 acumulind puncte prețioase. Principalii con-
uacandidați, italienii Pinto — campion european. Matalusso și 

făcu5 eforturi să hu piardă contactul cu plutonul 
iruntaș. Pinto a fost nevoit să abandoneze, ceilalți au sosit in 
oidlne pe locurile următoare. Eugen lonescu Cristea s-a prezen
tat la sosire pe poziția a Vl-a (după Rohrl, Munari, Barbasio. 
bulgarul. Gurlev și polonezul Markowsky) ocupind primul loc 
in-cadrul clasamentului separat al campionatului national de 
lanuri. Pe echipe, în clasamentul „Cupei țărilor socialiste", 
Hopiania — pe primul loc. r, VIOREL

Competiția feminină de volei „Trofeul Tomis" s-a încheiat 
riurHorSdla sporturilPr din Constanța, odată eu disputarea me- 
vinJl dm Z\Ua, % 5_a' Selecti°nata României a reușit să in- 
avină SC°i -(15_12’ 15~9’ 15~8) echiPa daPoniei, dar,
^vi.m un setaveraj mai bun, sportivele nipone au ocupat pri- 
noarire clasament> la egalitate de puncte cu voleibalistele 

rezuîtata '■ Bomânia (tineret)-Ungaria. 3—0 (15—6, 15—13 
mont, i CTehos îovaeia-Polonia 3-0 (15-10, 18-16, 15-8). Clasa
ment 1 Japonia 9 puncte ((12-3) : 2. România 9 puncte (13-4) • 
3. Cehoslovacia 8 puncte ; 4. România (tineret) 7 puncte • 5 Po
lonia 7 puncte ; 6. Ungaria 5 puncte. ’

FOTBAL: Meciuri amicale 
.ssssrsn&rxt îs? jr-sa 

”11“ lui de bUazălniW h^?CiUra de verificare omogenizare a 
nartiH» b- ă’ Simb,ăta duminică s-au disputat o suită de 
P LadClui eehîL rZrnate le 1.nserăm in rindurile următoare : 
comnonia\ n?7 C'F-RL ?1”a lnauSurat noul stadion jucind in 
compania Selecționatei Cubei. Localnicii au cîștigat cu 2-1 
Rami’nPnn g° Unle lnscri’e de Țegean, Adam și, respectiv,

STEAGUL ROȘU BRAȘOV și UNIVERSITATEA CRAIOVA au ^nhi^8:1^ °-°- UT-A- S’a depiasat la OrX Vde 
h pumn i epura divizionarei H. i- .C. •_ i înr to-iHu-uia
la egalitate : 1—1. Au marcat: Kun II și Lemak. U“ CLUJ a 
fca.mK V- POLITEHNICA TIMIȘOARA cu 3-1 (3-0) 
pentru oaspeți P6ntrU g3Zde’ iar Da?cu ~
RUL dps!°u naT.E^UA n“ 3 PUtUt învin§e formația TRACTO- 

deși la pauz* a conaus cu 4-0. scocul final : 2-2. Punctele 
bucui ?9-y nlor au fost re alizite de Răducanu.

La Reșița, echipa locală C.S.M. a învins cu scorul de 4-0 ne divi- 
^nara B. MINERUL ANINA. Au marcat Beldeanu (2P1 din 
11 mj Georgeviei (din 11 m.) și Nestorovich

3 inyins F- C' ARGES, la Pitești, cu 2-0 (1-0). 
Marin Stelian este autorul ambelor goluri.

NATAȚIE: Campionatele

! 
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intilnit pe a-

I
i

BOX: Finala pe fard

orașului, «pare părăsită.

de 
de

sport al Comitetului mu- 
Petroșani al U.T.C., nu 

găsit la sediu : se afla pe 
Dorel Vladislav, preșe- 
Consiliului pentru edu-

Voințiadei"

școlilor sportive
,CaPital,ă s"au desfășurat întrecerile 

on<PPJ2nat 10 de natațic ale școlilor sportive, reunind aproane 
.. concurenți. Tinerii înotători de la școlile «por-Re?lta’,Tir«u Mure? U Brăila au dominat în acesÂn, 

p.revazuJte Programul competiției. Reșițeanul Dieimar 
Wetteinek s-a dovedit, de departe, cel mai bun concurent., reu
șind sa cucerească opt titluri de campion și a înregistrat un nou 
record national de seniori in proba de 200 m. spate. De aseme
nea, junioara Donia Lavinia (Reșița) a cîștigat cinci titluri de 
campioana. Dintre reprezentanții Școlii sportive din Tirgu Mu
reș remarcăm pe tînăra Enico Reszeg, învingătoare în proba 
. bras 51 juniorul E. Pop, clasat pe primul loc in proba
1 500 m. liber. '

, de doua.2i? ora?ul de Pe bătrinul Danubiu a găzduit
pna 2 comP®tlt111® naționale de mare amploare, și anume, 
/ “’nlia“a la box. In cadrul acestei mari competiții și-au dat 
intilmre 46 de ooxeri juniori și seniori din 14 județe ale țării.

Iată și ciștigătorii pe categorii :
Juniori : 45 kg. : Dumitru Stavăr — Brăila ; 48 kg. ; Florea 

Zamflr — București ; 51 kg. ; Constantin Voinescu — Brăila - 
kg- :J°," Porumb — Galați ; 57 kg. ; Iosif Șandor — Satu 

Mare ; 60 kg. ; Nicolae Tamaș — Tirgoviște ; 63,500 kg. : Liviu 
Avram — Satu Mare ; 67 kg. : Ludovic Derclei — Cluj- 71 kg ■ 
Costache Ciochină — Brăila ; 75 kg. : Constantin Tu’dose — 
Tulcea ;,81 kg. : N. Sorescu — Tr. Măgurele.

Seniori : 48 kg. : Ion Neagu — Buzău ; 51 kg. : N. Drăgan — 
București ; 54 kg. : Nedelcu Oprea — Cluj ; 57 kg. : Ion Mareș — 
Cîmpulung; 60 kg. ; Golea Eugen — Reghin ; 63,500 kg. : Mihai 
Teofil — București ; 67 kg. : Costel Gutiu — Brăila : 71 kg. : 
Emil Vlad — Brăila ; 75 kg : Vasile Dumitru — Buzău ; 81 kg. : 
Gheorghe Bunea — Brăila.

în urma competiției s-a acordat locul I județului Brăiia. lo
cul II municipiului București, iar locul III județelor Cluj și 
Buzău. TRAIAN ENACHE



Mesajul adresat de președintele 
Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUSESCU,
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participanților la cel de-al X-lea
Festival Mondial al Tineretului

si Studenților de la Berlin
9 9

Dragi prieteni tineri,
Am deosebita plăcere să adresez un căldu

ros salut participanților la cel de-al X-Iea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenților, tu
turor tinerilor și organizațiilor de tineret care 
iau parte la această tradițională reuniune a ti
neretului doritor de pace și progres din în
treaga lume.

Festivalul Mondial al Tineretului și Studen
ților are loc intr-o perioadă cind in Europa și 
in lume se conturează tot mai evident un curs 
nou în viata internațională. îndreptat spre des
tindere și colaborare trainică între popoare. 
Constituie o vie realitate faptul că tinăra gene
rație și-a adus și își aduce contribuția sa pre
țioasă la acest curs.

întotdeauna generațiile tinere au reprezen
tat viitorul țărilor lor și fiecare nouă genera
ție a avut în fata sa probleme noi, izvorîte din 
realitățile sociale, politice și naționale ale eta
pei respective. Tineretul lumii de astăzi este 
dornic de înnoiri în viata societății, de a se 
pune capăt vechii politici de inegalitate socială 
și asuprire națională, de a se asigura realiza
rea unei lumi mai bune, mai drepte — atît pe 
plan national cit și international. El se afirmă 
tot mai viguros ca o uriașă forță a progresului, 
își spune curajos cuvintul în marile probleme 
ale omenirii, ia parte activă la lupta popoare
lor pentru abolirea politicii de forță, de domi
nație și dictat, a colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru întronarea unor relații noi în
tre state, întemeiate pe echitate și justiție. Ac- 
tionind pentru făurirea propriului său viitor, 
tînăra generație este profund interesată în 
instaurarea pe planeta noastră a unui climat • 
durabil de pace și securitate, de încredere și 
colaborare fructuoasă între națiuni, în elibe
rarea umanității de coșmarul unor noi războaie 
— și în primul rînd al confruntărilor nucleare 
pustiitoare —, în respectarea dreptului sacru 
al popoarelor de a-și decide singure destinele, 
de a participa. în mod egal, la solutionarea ma
rilor probleme ale lumii contemporane. Unin- 
du-și forțele, dezvoltînd legăturile dintre ei și 
conlucrînd tot mai strîns, cunoscîndu-se mai 
bine unii pe alții, tinerii din întreaga lume pot 
aduce o contribuție de cea mai mare însemnă
tate la realizarea înaltelor deziderate de pro
gres ale umanității, la făurirea propriului lor 
viitor de pace, în care să-și poată pune pe de

plin în valoare minunatele lor capacități de 
creație materială și spirituală.

Este pentru mine un motiv de satisfacție să 
pot afirma și cu acest prilej că tineretul Româ
niei socialiste participă activ și responsabil la 
eforturile constructive ale întregului nostru po
por pentru edificarea societății noi, socialiste, 
punîndu-și toată energia, priceperea și hărnicia 
în slujba acestei mărețe opere, a progresului și 
prosperității patriei. Totodată, tineretul român 
iși aduce contribuția la lupta forțelor înaintate 
de pretutindeni, dezvoltînd continuu legăturile 
sale de prietenie și solidaritate cu tineretul re
voluționar, progresist din întreaga lume, cu 
toți tinerii care militează pentru o societate 
mai bună, mai dreaptă, pentru pace și înțele
gere între națiuni.

Dînd glas voinței și aspirațiilor întregului po
por, România socialistă promovează cu con
secventă o politică de întărire conti
nuă a legăturilor sale cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, militează 
pentru afirmarea in viața internațională a unor 
relații noi, bazate pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, ale respectării independentei 
și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, ale re
nunțării la forță și la amenințarea cu folosirea 
forței, convinsă că numai astfel se pot dezvolia 
raporturi trainice de pace și conlucrare rodni
că între popoare.

îmi exprim speranța, dragi prieteni tineri, că 
cel de-al X-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților se va înscrie ca o nouă contri
buție la cauza mai bunei cunoașteri și apropi
eri dintre popoare, la amplificarea colaborării 
și întărirea solidarității dintre organizațiile de 
tineret din întreaga lume in lupta pentru pro
movarea nobilelor teluri ale prieteniei și conlu
crării pașnice, ale progresului social și păcii. 
Cu aceste ginduri. vă urez tuturor, din toată 
inima, succes deplin în desfășurarea acestei 
importante manifestări internaționale a gene
rației tinere, împlinirea dorințelor și aspirațiilor 
voastre de mai bine, multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Flacăra Festivalului
i

a fost aprinsă

S
 îmbată 28 iulie,
ora 16. Pe Stadio
nul tineretului din 
Berlin, capitala 
R.D.G., a avut loc 
festivitatea de des

chidere a celui de-al X-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților, care se desfășoa
ră la prezenta ediție sub deviza 
„Pentru solidaritate antiimpe- 
rialistă, pace și prietenie".

De fapt, festivitatea propriu- 
zisă a început cu cîteva ore mai 
devreme, la amiază, cînd cei 
peste 20.000 de delegați s-au a- 
dunat în centrul Berlinului, por
nind spre locul unde urma să 
aibă loc ceremonia deschiderii 
Festivalului.

De-a lungul întregului traseu, 
mesagerii tinerei generații au 
străbătut un adevărat culoar 
viu format din mii și mii de ti
neri — membri oi Tineretului Li
ber German (F.D.J.).

La ora 15 (ora locală) stadio-

Din manifestările 
primei zile

• La Aites Museum din 
Berlin a avut loc vernisajul 
expoziției „Intergrafik ’ 73“, 
cuprinzind lucrări de artă gra
fică pe tema luptei pentru so
lidaritate antiimpetialistă. pace 
și prietenie; la Galeria priete
niei — s-a deschis o expozi
ție internațională de desene 
ale copiilor, iar la Graiies 
Kloster — expoziția internațio
nală de fotografii sub deviza 
„Noi, tineretul lumii, in-lupta 
pentru solidaritate antiimpe- 
rialistă, pace și prietenie".

o La Friedrichstandlpalast 
a avut loc un spectacol inti
tulat: „Estrada tinerelor ta
lente". 

Delegația tineretului român la deschiderea Festivalului.

nul împodobit cu drapelele na
ționale ale statelor reprezentate 
la Festival e arhiplin, incepe ce
remonialul deschiderii celui de 
al X-lea Festival. Pe stadion este 
adus drapelul Festivalului. După 
intonarea imnului de stat al ță
rii gazde, începe defilarea de
legațiilor participante. Primii 
pătrund în stadion reprezentan
ții tineretului din Bulgaria, gaz
da ediției precedente a Festiva
lului. Intr-o manifestare de pro
fundă simpatie și solidaritate a 
celor peste 50.000 de tineri pre- 
zenți în tribune, își fac apariția 
solii tineretului eroicului Viet
nam, tineri care, pe frontul lup
tei și al muncii de reconstrucție, 
și-au adus și își aduc o contri
buție importantă la victoria cau
zei drepte a poporului vietna
mez. Cu aceeași fierbinte căldu
ră și entuziasm aveau să fie în- 
tîmpinați și tinerii reprezentanți 
ai mișcărilor de eliberare națio
nală din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde, îmbrăcați în uni
forme de luptă, precum și tine
rii eroi ai luptei împotriva ra
sismului și colonialismului din 
Namibia, Zimbabwe și Republi
ca Sud-Africană.

In ordinea alfabetului german 
trec prin fața tribunelor timp de 
cîteva ore, celelalte delegații 
prezente la Festival. In acordu
rile „Ciocîrliei", cîntec ce simbo
lizează dragostea de viață și 
bucuria de a trăi, și-a făcut in
trarea în stadion coloana dele
gației române. In fruntea coloa
nei, drapelul de stat al Româ
niei este purtat de tînărul 
Gheorghe Bucur, secretarul co
mitetului U.T.C. de la secția scu- 
lărie a marii uzine bucureștene 
„23 August". Compusă d.in peste 
500 de tineri muncitori și țărani, 
elevi și studenți, fruntași în 
muncă și în pregătire, distinși în 
întrecerea lansată de C.C. al 

U.T.C. „Tineretul - factor activ 
în realizarea cincinalului înain
te de termen", delegația româ
nă aduce la Festival mesajul de 
prietenie cu tînăra generație 
din toate țările socialiste, anga
jată în edificarea celei mai îna
intate societăți, de solidaritate 
activă cu tineretul din țările A- 
fricii, Asiei și Americii Latine 
care militează pentru consoli
darea independenței naționale 
și progres social, cu tinerii din 
teritoriile neeliberate care luptă 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialișmului, pentru cucerirea 
libertății.

După încheierea defilării o 
imensă orchestră de fanfară 
compusă din tineri și copii 
vestește înălțarea drapelului 
Festivalului. In acest moment 
sute de porumbei, simbol al pă
cii, și-au luat zborul spre înal
tul cerului.

In încheierea ceremonialului 
de deschidere a luat cuvintul 
tovarășul Erich Honecker, prim 
secretar ai C.C. al P.S.U.G., care 
a urat succes deplin manifestă
rilor ce vor avea loc în cadrul 
Festivalului.

Pînă seara tîrziu grupuri ale 
organizațiilor F.D.J. au prezen
tat un amplu program cultural- 
sportiv.

Și în timp ce delegațiile par
ticipante părăseau stadionul, 
peste care se lăsase noaptea, 
rachete lansau în înaltul cerului 
parașute purtînd drapelele de 
stat ale țărilor reprezentate la 
Festivalul Mondial.

De la trimișii noștri speciali: 
BAZIL ȘTEFAN.
GH. SPRINȚEROIU, 
DRAGOMIR HOROMNEA

Tele foto : VASILE RANGA

Relațiile rlintre România și 
Republica Africa Centrală, state 
situate la mii de kilometri dis
tanță. pe continente diferite, dar 
care vădesc preocupări comune 
și au găsit un teren vast pen
tru o fertilă cooperare, cunosc 
o evoluție pozitivă, continuu 
ascendentă, concludent ilustrată 
de rezultatele vizitei in Româ
nia pe care președintele Jean 
Bedel Bokassa și soția sa au în
treprins-o Ia invitația președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Căldura cu care dis
tinsul oaspete a fost primit în 
zilele petrecute pe pămîntul ro
mânesc. ambianța profund prie
tenească a dialogului la nivel 
înalt, bilanțul rodnic al convor
birilor purtate certifică adîncirea 
și extinderea raporturilor dintre 
cele două state, hotărirea lor de 
a da noi dimensiuni unei colabo
rări reciproc avantajoase, in in
teresul ambelor popoare. Cea de 
a treia întîlnire dintre șefii de 
stat ai României și Republicii 
Africa Centrală (prima s-a des
fășurat la București in iulie 
1970, iar a doua la Bangui în 
martie 1972) relevă năzuința 
rornună de a amplifica buna 
cunoaștere, de a da un caracter 
permanent schimbului de păreri 
la nivel înalt, de a găsi noi mo
dalități prin care să se aprofun
deze prietenia și colaborarea ce
lor două popoare. Bunele relații 
cu Republica Africa Centrală se 
înscriu în contextul politicii 
României socialiste de a întări 
legăturile cu tinerele state in
dependente, care au pășit pe 
drumul unei dezvoltări de sine 
stătătoare. Solidaritatea militan
tă a țării noastre cu lupta po
poarelor Africii, sprijinul ferm 
pe care îl primesc din partea 
României în eforturile lor pen
tru consolidarea independenței 
naționale. pentru înlăturarea 
consecințelor dominației colonia
liste, au fost strălucit eviden
țiate de vizita de importantă is
torică pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat-o pe con
tinentul african, moment de am

de peste hotare
încheierea plenarei C.C. al

P. C. din Chile
La Santiago de Chile s-a în

cheiat plenara C.C. al P.C. din 
Chile care a analizat situația 
politică din țară și sarcinile ac
tuale ale partidului. Luind cu
vintul la încheierea plenarei 
Luis Corvalan, secretar gene
ral al partidului, a subliniat că 
majoritatea populației sprijină

Situația din Cipru 

după răpirea 

ministrului justiției

Guvernul cipriot s-a întrunit, 
sîmbătă seara, intr-o ședință 
extraordinară, pentru a examina 
situația creată ca urmare a ră
pirii, in noaptea de 27 spre 28 
iulie. a ministrului justiției, 
Christakis Vakis, și a înregistră
rii unui număr de peste 30 ex
plozii în diferite localități din 
Cipru, soldate cu pagube mate
riale. Au fost discutate. intre 
altele, o serie de măsuri de ur
gență pentru prevenirea răpiri
lor și incidentelor.

La încheierea reuniunii, șeful 
statului, arhiepiscopul Makarios, 
a declarat că „guvernul este ho- 
tărit să combată actele de tero
rism". Totodată, el a menționat 
că răpirea și detenția ministru
lui justiției „creează o situație 
periculoasă pentru problema ci
priotă și pentru cauza națională 
a ciprioților greci".

MISIUNEA „SKYLAB"
Cel de-al doilea echipaj al misiunii „Skylab", format din 

astronauții Alan Bean, Owen Garriott și Jack Lousma. a trecut, 
simbătă, in jurul orei 21,00 G.M.T. din trenul spațial care l-a 
transportat de la baza de la Cape Kennedy în laboratorul orbi
tal. Potrivit primelor observații ale membrilor echipajului, toate 
aparatele de la bordul laboratorului funcționează normal. Tem
peratura puțin prea ridicată — 26 grade — a făcut, totuși, ne
cesară punerea in funcțiune a „sistemului de climatizare", ur
mând ca aceasta să coboare, în decurs de 24 de ore, la 22 de 
grade.

Astronauții vor rămine la bordul laboratorului „Skylab" o 
perioadă-record de 59 de zile, timp în care vor efectua nume
roase cercetări ale spațiului cosmic.

înainte de a începe programul de odihnă, comandantul misi
unii „Skylab", Alan Bean, a anunțat Centrul de control de la 
Houston că el și colegii săi au amețeli și dureri de cap și că au 
fost nevoiți să ia medicamente. Bean a anunțat, de asemenea, 
că Owen Garriott trebuie să facă mișcări foarte incete pentru 
a evita accentuarea durerilor. Fenomenele anunțate de Alan 
Bean au mai fost semnalate și la alți astronauți americani, ele 
dispărînd însă după două zile de zbor in spațiu.

Duminică, după ce s-au trezit, astronauții au transmis că mi
grenele care i-au deranjat în ajun au dispărut. Astronauții au 
continuat verificarea și reactivarea unor instrumente de la bor
dul laboratorului, precum și pregătirea materialelor si instru
mentelor aduse de ei pentru executarea misiunii de zbor.

PE SCURT» PE SCURT# PE SCURT» PE-SCURT» PE SCURT

» Kurt Waldheim 
în R. P. Ungara

Agenția M.T.I. transmite că 1# 
Budapesta au inceput convorbi
rile oficiale intre secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, și Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al R. P. 
Ungare.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE FEDERA
TIVE IUGOSLAVIA, IOSIP 
BROZ TITO. I-a primit, sîmbă
tă, la Brioni, pe primul mi
nistru al Republicii Bangladesh. 
Mujibur Rahman, aflat într-o 
vizită oficială in Iugoslavia. Iu 

plă rezonanță. Cu acest prilej, 
conducătorul poporului nostru a 
fost oaspete al Republicii Afri
ca Centrală — țară angajată in
tr-un efort de valorificare a re
surselor sale naturale, de creare 
a bazelor unei economii moder
ne — și a avut convorbiri rodni
ce cu șeful statului centrafrican. 
Actuala vizită a președintelui 
Bokassa in România a oferit ce
lor doi conducători posibilitatea

Dialogul româno-centrafrican la nivel înalt

Prietenie
și conlucrare fertilă

de a examina stadiul înfăptuirii 
înțelegerilor convenite cu ocazia 
precedentelor întîlniri și, după 
cum se subliniază în Comuni
catul comun, au remarcat cu sa
tisfacție rezultatele obținute, 
considerind că realizarea con
secventă. permanentă a acestor 
înțelegeri corespunde pe deplin 
intereselor ambelor state.

In cadrul examenului aprofun
dat al raporturilor bilaterale s-a 
ajuns la o concluzie comună a- 
supra necesității adoptării unor 
măsuri capabile să impulsioneze 
și să diversifice pe mai depar
te colaborarea româno-centr- 
africană, mai ales pe plan eco
nomic. In această privință este 
de cea mai mare importanță 
semnarea Acordului general de 
colaborare între Republica So

guvernul popular, militează 
pentru transformări în societa
tea chiliană, se pronunță împo
triva războiului civil. Nu există 
sarcină mai revoluționară și 
mai patriotică, a relevat vorbi
torul, decit evitarea războiului 
civil. în acest fel se poate des
chide calea spre un dialog intre 
forțele democratice. Comuniștii 
se pronunță pentru un dialog 
constructiv, in fața poporului, 
astfel incit să fie garantată dez
voltarea democratic# și progre
sistă a tării. țntrșgul popor 
chilian, toate forțele patriotice 
intră in luptă împotriva noii 
escaladări a acțiunilor reacțio
nare.

Tineretul lumii

ALEGEREA NOULUI 
PRIM SECRETAR AL 
C.C. AL U.T.M. DIN 

R. P. ALBANIA
Plenara Comitetului Cen

tral al Uniunii Tineretului 
Muncii din R.P. Albania a 
ales în funcția de prim se
cretar al C.C. al U.T.M., pe 
tovarășul Iovan Barhi. Cu 
acest prilej, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, a adresat tovară
șului Iovan Barhi o telegra
mă de felicitare.

cursul întrevederii, relevă a- 
genția TANIUG, au fost evoca
te o serie de probleme ale si
tuației internaționale actuale și 
chestiuni de interes bilateral.

» Forțele lonnoliste 
au evacuat localitatea 

Saang
Potrivit unei relatări a agen

ției FRANCE PRESSE, forțele 
lonnoliste au evacuat, sub pre
siunea ofensivei unităților pa
triotice khmere. localitatea 
Saang, cea maUrimporiantă po
ziție la sud de Pnom Penh. 

cialistă România și Republica 
Africa Centrală — document 
cu valoare programatică care 
dă expresie principiilor de 
bază și orientărilor funda
mentale de perspectivă ale re
lațiilor dintre statele noas
tre. Documentul acesta care 
pornește de la dorința de a ex
tinde și a adinei in continuare 
relațiile prietenești de înțelege
re, colaborare și stimă recipro

că statornicită intre țările și po
poarele noastre și care subli
niază principiile care trebuie să 
stea la baza relațiilor dintre 
state — independența și suvera
nitatea națională, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în trebu
rile interne și avantajul reci
proc. principii care se afirmă tot 
mai mult in lume—creează am
ple perspective pentru dezvol
tarea legăturilor reciproce în 
domeniile politic, economic, ști
ințific, tehnologic. cultural-ar
tistic, turistic și uman. Prin con
ținutul său, prin spiritul pe care 
îl degajă, acordul are o profun
dă semnificație nu numai pen
tru cele două state semnatare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Aș dori ca această 
colaborare a noastră să consti
tuie un exemplu de felul cum

într-o declarație făcută la 
Addis Abeba, împăratul E- 
tiopiei, Haile Selassie I, a 
arătat că una dintre proble
mele care-concentrează aten
ția țărilor membre ale Orga
nizației Unității Africane este 
eliberarea teritoriilor aflate 
încă sub dominație colonială 
sau rasistă. Șeful statului 
etiopian a subliniat că. in 
ultimii zece ani mișcările de 
eliberare națională din Afri
ca au obținut succese impor
tante in lupta împotriva colo
nialismului și rasismului. 
Totodată, Haile Selassie I s-a 
pronunțat pentru intensifica
rea sprijinului acordat de că
tre statele independente ale 
Africii popoarelor care luptă 
pentru independență. El a a- 
dreșat acestor state chemarea 
de a-și unt eforturile în ve
derea accelerării procesului 
de decolonizare a continen
tului african.

Apariția, în urmă cu 
cîteva luni, a unui grup 
de experți ecuadorieni 
în domeniul turismului 
în arhipelagul Galapa
gos, situat în Oceanul 
Pacific la 600 de mile de 
coasta Americii Latine, 
a surprins. Ce perspec
tive turistice oferă oare 
zecile de insule ecua- 
doriene dintre care 15 
sînt locuibile dar numai 
două sînt locuite de mai 
puțin de 2 000 de su
flete? Ele s-au dovedit a 
fi un adăpost mai bun 
pentru vietățile de tot 
soiul decît pentru oa
meni. Și totuși, poziția 
lor, și în special carac
terul singular al faunei 
și fiorei, face ca pers
pectiva promovării u- 
nui înfloritor turism să 
fie foarte realistă.

C
u toate că este si
tuat la ecuator, ar
hipelagul Galapa
gos nu se aseamă
nă cu insulele tro
picale paradisiace, 
cu plăji întinse și 

vegetație luxuriantă. De origine 
vulcanică, coastele insulelor sint

aride și acoperite cu lavă răcită 
pe care cresc cactuși uriași și 
tufe. Vegetația mai bogată e 
concentrată spre culmile vulca
nilor stinși, oferind prea puține 
oaze pentru agricultură.

După ce a devenit cunoscut 
europenilor cu patru veacuri in 
urmă, arhipelagul și-a cîștigat 
celebritatea, prin descrierea fă
cută de Darwin, la mijlocul se
colului al XIX-lea in „Despre 
originea speciilor". Spania n-a 
ocupat niciodată aceste insule 
care, in secolele XVII și XVIII, 
au servit drept cuiburi de 
pirați. în mod surprin
zător, pirații au consemnat in 
note de călătorie imagini de o 
reală valoare literară și au al
cătuit hărți pentru îndeletnici
rea lor prea puțin onorabilă, 
hărți care s-au dovedit folosi
toare ulterior pentru navigație. 
Din plictiseală ori poate din 
sadism mulți dintre pirați au 
ucis cu nemiluita păsările care 
populau insulele și care nein- 
tuind teama și neavind, deci, 
dezvoltat instinctul de autoapă
rare, se arătau atit de priete
noase incit se așezau chiar pe

In legătură cu plecarea sa 
definitivă din Ghana, amba
sadorul român la Accra, 
Gheorghe Iason, a fost pri
mit la 26 iulie a.c. de către 
șeful statului și președinte
le Consiliului Redeșteptării 
Naționale, colonel Ignatius 
Kutu Acheampong. Cu acest 
prilej, a avut loc o discuție 
privind stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare 
ale relațiilor bilaterale. Șe
ful statului ghanez a apre
ciat realizările României și 
politica sa externă de pace 
și colaborare cu toate statele 
lumii indiferent de sistemul 
lor social.

două țări de pe continente di
ferite sînt hotărîte să colabo
reze în spirit de egalitate, de 
respect mutual și avantaj reci
proc pentru progresul general al 
fiecăreia". La rîndul său, înal
tul oaspete a spus : „Cu privire 
la colaborarea și la marea noas
tră prietenie aș dori ca exem
plul României și al Republicii 
Africa Centrală să fie universal, 
pentru toate popoarele iubitoare 

de pace și de dezvoltare eco
nomică".

Acordul pe 10 ani care poartă 
semnăturile celor doi președinți 
cuprinde măsuri pentru dezvol
tarea diversificată a relațiilor 
reciproce, mai ales în domenii
le economic și tehnlco-științific, 
capabile să ducă Ia asigurarea 
utilizării depline a potențialului 
economic al celor două state. 
Astfel se vot înființa in Repu
blica Africa Centrală mai multe 
societăți mixte pentru exploa
tarea. industrializarea și comer
cializarea lemnului, pentru pro
ducția agricolă și pentru exploa
tarea și valorificarea zăcăminte
lor de minereuri, hidrocarburi și 
diamante. Domeniile conlucrării 
sint dintre cele mai diverse g- 
construcția și exploatarea unor

R.D. VIETNAM : Se lucrează intens la reconstruirea locuințe
lor distruse de bombardamente.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIILE TASS ȘI CHINA 
NOUA, la Moscova a sosit Ceai 
Șu-Fan, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al R.P. Chi
neze, șeful delegației comerciale 
guvernamentale chineze care se 
află pentru tratative in Uniunea 
Sovietică. El va participa la ulti
ma fază a acestor tratative și la 
semnarea acordului bilateral pri
vind schimburile de mărfuri și 
plăți pe anul 1973.

» O nouă experiență 
nucleară franceză în 
Pacific
• SÎMBATA noaptea, deasu

pra arhipelagului Mururoa din 
Pacific a avut loc cea de-a 
doua experiență nucleară fran
ceză din seria actualelor teste, 

centrale electrice, valorificarea 
unor zăcăminte de minereu de 
fier și construirea unei unități 
metalurgice, dezvoltarea trans
porturilor rutiere și fluviale, or
ganizarea turismului de masă 
etc. Fără îndoială, realizările co
mune ale popoarelor român și 
centrafrican, stăpine pe destine
le lor, rezultatele unei colabo
rări ce va fi continuu intensifi
cată, vor reprezenta un factor 
important al dezvoltării lor In
dependente, vor contribui la c- 
forturile pentru progresul eco
nomic și social, pentru bună
stare.

Dialogul româno-centrafrican a 
prilejuit și un amplu tur de o- 
îizont internațional, examinin- 
du-se principalele probleme care 
confruntă umanitatea. Conducă
torii celor două state au subli
niat hotărirea de a contribui la 
lupta împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și imperialis
mului, pentru excluderea forței 
și dictatului imDerialist din via
ța internațională, au reafirmat 
sprijinul acordat luptei popoare
lor africane pentru lichidarea 
subdezvoltării, consolidarea in
dependentei lor politice și eco
nomice. solidaritatea cu mișcă
rile de eliberare națională. O 
idee reliefată viguros este aceea 
a necesității participării nemij
locite a tuturor statelor, indife
rent de dimensiunile lor. Ia e- 
xaminarea și soluționarea pro
blemelor care afectează nacea 
mondial# si colaborarea dintre 
țări. Schimbul de vederi al ce
lor doi conducători au eviden
țiat deplină identitate, sentimen
tele de prietenie si stimă ce u- 
nesc România și Republica Afri
ca Centrală.

Rezultatele vizitei, ale dialo
gului Ia nivel înalt exprimă do
rința comună de a stimula dez
voltarea DC mai departe a legă
turilor bilaterale, de a întări 
prietenia și colaborarea dintre 
țările noastre, in interesul po
poarelor român și centrafrican, 
ai cauzei păcii.

M. RAMURA

umerii oamenilor. Din fericire, 
insă, n-au existat niciodată ati- 
ția vinători ca să distrugă imen
sa rezervație naturală pînă cind 
Darwin cu fregata „Beagle" a 
ajuns aici și a descoperit a- 
ceastă uriașă comoară. Primej
dia mai gravă s-a ivit atunci 
cind uriașele broaște țestoase de 
pe insule au inceput să fie vî- 
nate pentru carapacea lor dură 
și pentru carnea lor mult apre
ciată de gurmanzi.

în 1832 (înainte de vizita lui 
Darwin) npu născuta republică 
a Ecuadorului a anexat insulele, 
încercările făcute timp de un 
secol de a exila acolo adversari 
politici ai diferitelor regimuri 
politice au rămas fără rezultat, 
ia fel ca și inițiativa luată in 
1920 de un norvegian de a in
stala acolo o colonie de volun
tari.

Sînt desigur lăudabile acțiut'' 
nile pentru salvarea exemplare
lor unice ale vietăților arhipe
lagului. ..Fundația Charles Dar
win" a instalat acolo o stațiu
ne experimentală care desfășoa
ră o prețioasă muncă științifică, 
iar autoritățile ecuadoriene au 
declarat insulele ..rezervație na
țională" protejată de legi împo
triva distrugerii.

Acum, după cercetări ale ex- 
perților care au durat cîteva 
luni, guvernul ecuadorian a a- 
nunțat că a fost pus la punct un 
program de dezvoltare a unei in
dustrii turistice în Galapagos, 
în prima fază, arhipelagul va 
fi deschis grupurilor de turiști 
care vor fi cazați pe vase-dor- 
mitor ancorate in golfurile pri
mitoare. Concomitent va începe 
construirea unor campinguri și 
hoteluri De diferitele insule.

Dată fiind atit originalitatea 
peisajului cit, mai cu seamă, u- 
nicitatea faunei, la Quito se 
scontează pe un mare număr 
de vizitatori, mai ales din cele 
două Americi.

P. N.

începute la 21 iulie — anunță 
agențiile internaționale de pre
să. Explozia a fost urmărită de 
mai multe nave străine, și in 
special de fregata neozeelande
ză „Canterbury", care se afla în 
zona definită ca periculoasă de 
autoritățile franceze, într-o re
giune de 72 mile marine in ju
rul atolilor Mururoa și Franga- 
taufa.

• ÎN CONFORMITATE cu 
propunerile delegaților la cel 
de-al III-lea Congres al Parti
dului Unic Național, desfășurat 
recent, președintele Guineei E- 
cuatoriale, Francisco Macias 
Nguema, a semnat un decret 
privind schimbarea unor denu
miri geografice de pe teritoriul 
țării. Potrivit decretului, capi
tala Guineei Ecuatoriale, fostă 
Santa Isabel, se va numi de a- 
cum înainte Malabo.
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