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A 65-A ANIVERSARE Aînsuflețiți de recenta che
mare a Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. a secre
tarului general al partidului, 
constructorii termocentralei 
Chișcani-Brăila își mobili
zează toate energiile pentru 
respectarea întocmai a anga
jamentului asumat : punerea 
la timp în funcțiune a im
portantului obiectiv energetic. TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA

y

IN INTIMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

ALTE COLECTIVE DE CONSTRUCTORI 
AU HOTĂRÎT SĂ LUCREZE ÎN ZILELE

Consumuri 
reduse, 

productivi
tate înaltă

în lunile care s-au scurs 
din acest an, Uzinele mecanice 
din Timișoara alături de alte 
cîteva întreprinderi din Cen
trala industrială a utilajului 
tehnologic și material rulant, 
au atins cel mai inalt nivel de 
productivitate. . Un asemenea 
rezultat, obținut in condițiile 
in care cei mai mari consu
matori de metal din Timișoa
ra, execută pe durata unui 
an o gamă foarte mare de 
produse dintre care multe 
unicate. într-un astfel de 
context ofensiva pentru re
ducerea consumurilor speci
fice pe unitate de produs a 
impus colectivului acestei u- 
zine distribuirea pe baze 
strict științifice a unor res
ponsabilități precise. Astfel, 
de pildă, ca urmare a revizu
irii normelor de consum, stu
diul efectuat la sfîrșitul se
mestrului 1171972, pe primul 
semestru din acest an rezul
tatele s-au concretizat în e- 
conomisirea a 1 200 tone me
tal din care laminate 840. 
Urmare firească a Concreti
zării planului de măsuri a 
fost și. reducerea cu .30 la 
sută a derogărilor și restrîn- 
gerea cu 40 la sută a sorti
mentelor de oțel necesar pro
cesului de producție. împre
ună cu tovarășul inginer Pa
vel Calincov de la atelierul 
tehnologie 2. am urmărit, fe
lul in caro aceste strădanii 
se reflectă intr-unui, din cele 
mai reprezentative produse 
ale .uzinei: rrioto-încărCătoa- 
rele de 2,3 tone. Dacă in 1971. 
anul începerii fabricației de 
serie, diferența intre, normele 
de consum prevăzute și rea
lizate era de două kilograme, 
acum s-a ajuns Iji un riștis 
de 151 ‘kg metal . economisit. 
Cele 401 kg metal „smulse" 
fiecărei.' piese in intervalul 
celor doi ani și jumătate, 
sint rodul rezolvării a 195 
sarcini de serviciu in ..greu
tate" de 235 kg., a valorifi
cării mai multor inovații 
(100 kg.), și pe seama întă
ririi disciplinei, restul.

Reținem cei trei factori lu- 
îndu-i ca element de bază 
pentru o posibilă generali
zare a acestui experiment, 
firește respectînd condițiile 
impuse de specificul fiecărui 
produs. Stau de vorbă cu 
cîțiva dintre oamenii care 
realizează efectiv moto-in- 
cărcătoarele. Șeful atelieru
lui. maistrul Ion Matei: „Co
lectivul nostru este alcătuit 
din oameni cu o medie a ca
lificării, superioară altor sec
ții și din această cauză fie
care este conștient și direct 
interesat să realizeze produse 
la un preț de cost cit mai 
mic. Acest lucru se reflectă 
și în aceea că multe din solu
țiile preconizate de noi sint 
imediat asimilate".

ION DANCEA

DE 23 Șl 24 AUGUST
Luind cunoștință de recenta inițiativă patrio

tică a colectivului Trustului de construcții in
dustriale București de a intensifica eforturile 
pentru recuperarea restanțelor la obiectivele de 
investiții aflate în execuție adunările generale 
ale reprezentanților oamenilor muncii din alte 
mari unități —, întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj Botoșani, întreprinderea de con- 
structii-montaj nr. 5 din Capitală, colectivul de 
constructori ai Combinatului siderurgic Galați 
— au hotărit în unanimitate ca în zilele de 23 
și 24 august să lucreze efectiv la toate obiective

le industriale, agrozootehnice și social-cultu- 
rale.

Telegramele adresate C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, care fac cunos
cută această decizie, exprimă angajamentul 
unanim al constructorilor de a face totul, in 
spiritul recentei chemări a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., a secretarului general al par
tidului, pentru realizarea integrală a programu
lui de investiții pe anul acesta, pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de termen.

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a 'tovarășei Elena 
Ceaușescu, conducerea partidu
lui și statului nostru a cinstit 
împlinirea virstei de 65 de ani a 
tovarășului Chivu Stoica, vechi 
militant al partidului, al mișcă
rii comuniste și muncitorești din 
țara noastră.

Solemnitatea decernării titlu
lui de „Erou al Republicii Socia
liste România" sărbătoritului, 
care a avut loc joi după-amiazâ, 
a reunit .pe tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Gheor
ghe Răduleșcu, Maxim Berghia- 
nu, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu. Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, Constantin Băbălău, Petre 
Blajovici, Cornel Burtică, Mihai 
Dalea și Mihai Gere. Constantin 
Pîrvulescu - - -
litanți din 
dului și ai 
membri ai 
Consiliului

Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România

DECRET
privind conferirea titlului 

de „Erou al Republicii 
Socialiste România"

tovarășului Chivu Stoica

onnrp TRADIȚII
LA ORIZONTUL 16

Coborîrea în străfunduri
le pământului seamănă în- 
trpcîtva cu o lansare în spa
țiu. Minerii, asemenea cosmo- 
riauților, știu tot ce-i așteaptă 
au totul calculat, fiecare stdp 
de susținere, fiecare deviație 
a galeriei, fiecare explozie 
subterană. Orice. acțiune la 
timpul ei, . orice gest atunci 
cînd este nevoie de el. Com
parația — pe care mi-a su
gerat-o un tînăr miner cu 
care coboram spre Orizon- 
tul-16 al minei Herja —- 
se susține și mai departe, 
asemenea eroilor spațiului, 
minerii descoperă la fiecare 
pas imagini noi ale materiei, 
imagini surprinzătoare pre
cum fata nevăzută a lunii. 
Numai că aici avem de-a 
face cu o față perpetuu- 
nevăzută și cu un eroism 
cu atit mai profund cu 
cit. el se consumă departe 
de privirile noastre, în stră
funduri, pe tăcute. Asta nu 
înseamnă însă că mineritul 
este lipsit d? spectaculos.

Dar, înainte de a vorbi

despre spectaculozitatea mi
neritului și hărnicia tinerilor 
mineri, să folosim tinerețea 
lui Vasile Arha drept etalon. 
El a îmhătrînit în galeriile 
minei Baia Sprie și ne-a vor
bit despre începuturile sale 
în ale mineritului. „Cînd 
am pătruns prima oară în- 
tr-o galerie, nu mai țin minte 
la care orizont, era să ame
țesc de căldură. Apoi m-am 
obișnuit. Lucram dezbrăcați 
și singurele obiecte de îm
brăcăminte care ne erau nea
părat trebuitoare erau cișme
le, ca să ne apărăm tălpile

de tăieturi. La. ieșirea.din șut, 
cișmele ne erau pline de su
doarea care se scurgea de 
pe noi. In vremea aceea nu 
existau sistemele de aerisire 
a galeriilor pe care le avem 
astăzi, nici mecanizare, nici 
protecția muncii. Minerii erau 
adevărați oameni de sacrifi
ciu". Unul din fiii lui Arba 
este mecanic de mină. Și lu
crează tot la mina Baia Sprie 
și e un muncitor bun...

ION BLEDEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

încă un județ 
a încheiat 
secerișul

Printr-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘI,SCU, 
oamenii muncii de pe ogoa
rele maramureșene raportea
ză cu satisfacție terminarea 
recoltării griului și secarei. 
„Ne angajăm, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu — se 
arată în încheierea telegra
mei— ca și in continuare să 
facem totul pentru transpu
nerea in fapte a prețioaselor 
dumneavoastră indicații, în 
vederea îndeplinirii cu suc
ces a mărețului program sta
bilit de Congresul al X-lea 
al P.C.R. și Conferința Na
țională a partidului, de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in pa
tria. noastră".

și Emil Popa — mi- 
ilegalitate ai parti- 

mișcării muncitorești.
C.C. al P.C.R.. ai 
de Stat și ai guver

nului, prim-secretari ai unor 
mltate județene de partid, 
șotiile.

în aplauzele celor prezenți, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii

cn-
cu

to-
se-

Pentru îndelungata și rodnica activitate desfășurată în mișca
rea revoluționară, pentru contribuția deosebită adusă la întărirea 
partidului și a unității sale, la făurirea și dezvoltarea statului 
nostru socialist, precum și la înfăptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră,

Cu prilejul împlinirii virstei de 65 de ani,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Republicii Socia

liste România", tovarășului Chivu Stoica, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a Partidului Comunist Român.

activitate desfășurată în mișca-

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU

Secretară s organizației U.T.C. nr. 4 a Fabricii de Confecții din 
Oradea. SCHAVEL ELENA, este una dintre cele mai pricepute șl 
apreciate croitorese. In harnicu! colectiv- De curind, comuniștii au 

primit-o in rindurile lor.

PERFECTIONAREA
ACTIVITĂȚII 

UNIVERSITARE
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 Iunie a.c. „Cu 

privire la dezvoltarea și perfecționarea invățămîntului" pre
conizează între altele : „măsuri pentru ridicarea calitativă a 
procesului instructiv-educativ și Îmbunătățirea conținutului 
Invățămîntului superior. în acest scop se vor îmbunătăți pla
nurile și programele de învățămînt, ținîndu-se seama de cele 
mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii contempo
rane". Această importantă acțiune, care implică atit de direct 
pe studenți, presupune o contribuție susținută și din partea 
asociațiilor studenților comuniști.

înaintea debutului noii stagiuni fotbalistice, un 
interviu cu antrenorul VALENTIN STĂNESCUfc 
pe o temă de larg interes sportiv :

„MAI PRESUS DE ORICE — PREGĂTIREA 

ECHIPEI NAȚIONALE I"

ÎN PAGINA a 2-a

îmbunătățirea in însuși con
ținutul său a procesului de învă
țămînt beneficiază in multe 
ocazii de interesul, receptivita
tea și contribuția susținută a 
studenților. Este ceea ce dove
dește și convorbirea avută cu 
Nicolae Marinescu, student în 
anul IV, T.C.M. din Institutul 
Politehnic București, președin
tele Consiliului A.S.C. din facul
tate. Asociațiile studenților co
muniști din această facultate 
organizează întîlniri periodice 
cu îndrumătorii de grupă din 
partea decanatului unde se 
dezbat o serie de probleme ivi
te în seminaril, laboratoare, la 
proiecte. După cm se știe, un 
număr mare de aspecte profe
sionale sint prezentate și anali
zate și in adunările generale ale 
A.S.C. Propunerile, observa- 
țiie, greutățile semnalate de 
studenți sint comunicate opera
tiv conducerii facultății fie de 
către cadrele didactice partici
pante la adunări, fie de către 
reprezentanții studenților in 
consiliile profesorale. Aseme
nea intervenții s-au dovedit 
eficace. întilnind receptivitatea

factorilor de decizie — decana
tul, catedrele vizate, precum și 
organizația de partid — în- 
scriindu-se deci într-un curs fa
vorabil de ameliorare progresi
vă a proceselor didactice, au 
fost luate sau sint pe cale să. 
se ia măsuri în consens și cu 
părerile exprimate de studenți. 
în sesiunea din această iarnă, 
arăta interlocutorul nostru, 
examenul de Electrotehnică s-a 
încheiat cu o promovare de nu
mai 35 la sută. Analiza între
prinsă în adunarea generală a 
pus în evidență cauzele și, de 
aici, soluțiile necesare pentru 
remedierea situației la această 
disciplină. în esență, reținem ca 
avînd o valoare mai generală și 
pentru alte cazuri, instituirea 
in cursul semestrului a unor 
probe de control pe capitole din 
materie, ale căror rezultate să 
fie luate in considerație la 
examen. De altfel, aprecierea 
activității din timpul anului la

GEORGETA RUȚA

(Continuare tn pag. o lll-a)

(Continuare în pag. a II-a)

Masă tovărășească oferită de
Comitetul Executiv al Comitetului Central

al Partidului Comunist
Comitetul Executiv al Comite

tului Central al Partidului Co
munist Român a oferit, joi sea
ra. o masă tovărășească cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări 
a zilei de naștere a tovarășului 
Chivu Stoica, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a 
Partidului Comunist Român, 
vechi militant al partidului, al 

-------- HlUnCitO-mișcării comuniste și 
rești din țara noastră.

Au luat parte
Nicolae Ceaușescu și __
Elena Ceaușescu, tovarășii. Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Radulescu, Maxim

tovarășul 
tovarășa

Berghianu, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Constantin Băbă
lău, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea și Mihai 
Gere, Constantin Pîrvulescu și 
Emil Popa *— militanți din ile
galitate ai partidului și ai miș
cării muncitorești, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, prim-se
cretari ai unor comitete județe
ne de partid, cu soțiile.

Cu acest prilej, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Chivu 
Stoica au rostit toasturi.

Român
în timpul mesei s-a toastat, 

de asemenea, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru conti
nua întărire a rolului său con
ducător in întreaga viață po
litică, economică și socială 
a României socialiste, pen
tru clasa noastră muncitoare, 
pentru făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale, pentru mi
nunatul nostru popor, care, în
făptuind neabătut politica par
tidului, făurește societatea so
cialistă multilateral dezvoltată.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat cu căldură pe 
sărbătorit.

Toastul tovarășului Nicolae Ceausescu
’ 9

Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Astăzi, unul dintre vechii militant! ai parti

dului nostru, tovarășul Chivu Stoica, împlinește, 
după cum știți, 65 de ani. Desigur, vîrsta. în 
sine, este importantă ; esențial este însă că in 
acești 65 de ani, tovarășul Chivu Stoica a desfă
șurat o intensă activitate în rindurile mișcării 
noastre revoluționare, ale Partidului Comunist 
Român. Aniversăm, deci, nu numai împlinirea a 
65 de ani de la nașterea sa, ci și un număr mare 
de ani pe care i-a dedicat cauzei clasei munci
toare, cauzei partidului, socialismului.

Ținînd seama de activitatea pe care Chivu 
Stoica a desfășurat-o în mișcarea revoluționară, 
în anii construcției socialiste — în diferite 
funcții de conducere pe care le-a îndeplinit în- 
tr-o serie de domenii — conducerea partidului 
și statului a ținut să marcheze acest prilej in 
mod deosebit, decernîndu-i titlul de Erou al 
Republicii Socialiste România. Această distincție 
cred că vorbește de la sine despre înalta apre
ciere pe care partidul, conducerea sa o dau ac
tivității tovarășului Chivu Stoica.

Fără îndoială, cu toții — sau cei mai mulți — 
cunoaștem îndeaproape activitatea pe care a

desfășurat-o tovarășul Chivu. Mulți din cei ce 
se află aici au lucrat direct cu el în diferite do
menii de activitate ; sintem aici cîțiva care îl 
cunoaștem din anii ilegalității, din închisori, din 
lagăre. Știm că întotdeauna Chivu Stoica a ac
ționat pentru a-și aduce contribuția la intărirea 
partidului, a unității sale, iar in anii de după 
23 August, la dezvoltarea și consolidarea statu
lui nostru socialist.

Poporul român a obținut, intr-adevăr, succese 
mari in construcția societății socialiste și a tre
cut la făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Se înfăptuiește cu succes programul 
elaborat de Congresul al X-lea și de Conferin
ța Națională ale partidului. Putem spune că par
tidul nostru își îndeplinește în bune condițiuni 
rolul său de forță politică conducătoare a în
tregului popor, a întregii noastre societăți. Men
ționez aceasta pentru că, în activitatea sa, to
varășul Chivu a adus o contribuție însemnată 
la întărirea și dezvoltarea partidului. El a în
țeles întotdeauna că întărirea partidului, a uni
tății și a forței sale este o condiție sine qua non 
a capacității de luptă a partidului, a îndeplini-

(Continuare in pag. o ll-a)
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1 A 65-A ANIVERSARE A
\

TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA
1Socialiste România, a Inminat 

Înalta distincție conferită tova
rășului Chivu Stoica, președin
tele Comisiei Centrale de Revi
zie a Partidului Comunist Ro
mân, pentru îndelungata și rod
nica activitate desfășurată in 
mișcarea revoluționară, pentru 
contribuția adusă la întărirea 
partidului și a unității sale, la 
făurirea și dezvoltarea statului 
nostru socialist, precum și la în
făptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră, cu prilejul îm
plinirii virstei de 65 de ani.

(Urmare din pag. I) Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a îmbrățișat cu căldură pe to
varășul Chivu Stoica.

„Doresc să te felicit in mod 
călduros — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în numele 
conducerii noastre de partid și 
de stat, al meu personal și să-ți 
urez multă sănătate, viață În
delungată, multe succese în În
treaga activitate pentru a con
tribui la înfăptuirea programu- 

alui de dezvoltare socialistă 
României".

Adresindu-se secretarului 
neral al partidului, tuturor

ge- 
ce-

lor prezenți, tovarășul Chivu 
Stoica a spus :

„Sint stăpinit de emoție. Țin 
să mulțumesc călduros, din a- 
dincul conștiinței mele, pentru 
această înaltă atenție și pentru 
distincția ce 
către partid, 
tarul său 
Ceaușescu.
muncesc cu și mai multă abne
gație și devotament pentru a a- 
sigura succesul partidului nostru 
și al clasei muncitoare din 
România".

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
întreținut cordial cu sărbătoritul.

mi s-a acordat de 
în frunte cu secre- 
general, tovarășul 
Mă voi strădui să

COMITETUL CENTRAL AL FRONTULUI PATRIOTIC LAO
TIAN a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, GUVERNULUI REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA, următoarea telegramă :

în numele Frontului Patriotic Laoțian, al poporului laoțian, 
avem deosebita plăcere de a adresa Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului României mulțumirile noastre cordiale 
și sincere pentru primirea și ospitalitatea călduroasă de care 
s-a bucurat delegația noastră în timpul vizitei încununate de 
succes în frumoasa dv. țară, în perioada 28 mai—1 iunie 1973.

în momentul în care forțele patriotice laoțiene perseverează 
in lupta pentru aplicarea totală și riguroasă a Acordului privind 
restabilirea păcii și realizarea concilierii naționale, toate mani
festările de simpatie și de sprijin sincer venind din partea 
partidului, guvernului și poporului dv. constituie o mare încu
rajare pentru poporul nostru de a obține noi victorii și mai 
mari în lupta pentru salvarea națională

Avlnd ferma convingere că vizita noastră in țara dv. a con
tribuit în mod eficace la întărirea prieteniei și solidarității in
tre cele două partide și între cele două popoare ale noastre, 
urăm poporului român succese și mai mari în construcția socia
listă a patriei

Vă rugăm să primiți expresia considerației noastre inalte și 
frățești.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialise România, a țrimis generalului de 
brigadă GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA, președintele Re
publicii Ecuador, următoarea telegramă :

Cu ocazia unei noi aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Ecuador, am deosebita plăcere de a transmite 
Excelenței Voastre și poporului ecuadorian prieten, în numele 
Consiliului de Stat, al guvernului și poDorului român, precum 
și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că 
bunele relații dintre România și Ecuador vor cunoaște o dez
voltare continuă în folosul celor două țări și popoare, ăl păcii 
și cooperării în lume.

MOIALITAllA 
„«APTULUI 
MĂRUNT"

Toastul tovarășului Nicolae Ceausescu
9 ,

(Urmare din pag. 1)

rii cu succes a rolului său conducător în întrea
ga viață politică, economică și socială.

Ca activist provenit din rinduriie clasei mun
citoare — clasa conducătoare a societății noastre 
socialiste — tovarășul Chivu Stoica a îndeplinit 
și însărcinări directe în conducerea diferitelor 
organizații muncitorești, a organizațiilor sindica
le ; el a acționat întotdeauna pentru îndeplini
rea liniei politice a partidului de creștere a ro
lului conducător al muncitorimii, de asigurare 
a condițiilor pentru ea forța politică conducătoare 
a societății — clasa muncitoare — să-și poată 
îndeplini misiunea sa istorică in patria noastră. 
Știm bine că clasa noastră muncitoare își înde
plinește minunat rolul de exponent al întregii 
națiuni, de conducător al construcției societății 
noi.

Partidul nostru acordă atenție alianței munci
torilor cu țăranii, considerînd aceasta ca un fac
tor primordial pentru asigurarea dezvoltării 
construcției socialiste. Am acordat și acordăm, 
de asemenea, o mare atenție intelectualității, 
formării unei intelectualități noi. strins legate 
de clasa muncitoare, de țărănime. Trebuie spus 
că intelectualitatea noastră, in strinsă alianță și 
in eolaborare cu muncitorimea și țărănimea, își 
aduce contribuția de mare preț la tot ceea ce 
se Înfăptuiește in țara noastră.

Putem deci, spune că nu există latură a acti
vității unde Chivu Stoica, în funcțiile pe care 
le-a avut și din Însărcinarea partidului, a sta
tului. să nu-și fi adus contribuția la Înfăptuirea 
politicii noastre generale.

Cunoașteți atenția pe care partidul nostru a 
acordat-o și o acordă dezvoltării colaborării cu 
țările socialiste, unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste. Cunoașteți politica pe care 
o desfășoară România, partidul nostru, de dez
voltare a unei largi colaborări internaționale cu 
toate popoarele, cu toate forțele care se pro
nunță pentru pace, pentru o lume mai bună și

mai dreaptă. Și în acesl domeniu Chivu Stoica 
a avut diferite însărcinări. Desfășurînd o acti
vitate susținută ei s-a achitat întotdeauna, în 
bune condițiuni, de însărcinările primite din 
partea conducerii de partid și de stat.

La aniversarea vîrsiei de 65 de ani și, mai 
cu seamă, Ia sărbătorirea unei activități îndelun
gate in rinduriie mișcării revoluționare și pentru 
înfăptuirea programului de construcție a socia
lismului în țara noastră, partidul, conducerea 
sa, dau o înaltă apreciere activității și muncii 
pe care a depus-o tovarășul Chivu Stoica.

Am lucrat cu el, lucrez și acum cu el. și apre
ciez că întotdeauna s-a străduit și se străduiește 
și acum să-și îndeplinească însărcinările încre
dințate de partid. Aș putea spune că pentru 
tineretul nostru, pentru activiștii mai tineri, 
activitatea, felul de muncă al tovarășului 
Chivu Stoica constituie un exemplu. Este necesar 
să se depună in continuare eforturi ca activul 
nostru de partid, tinerii activiști să-și ridice 
continuu nivelul de cunoștințe, de pregătire, să 
facă totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune 
condițiuni însărcinările pe care le primesc din 
partea partidului, a conducerii sale.

Virsta de 65 de ani nu este încă o vîrstă îna
intată. De aceea, aș dori să urez tovarășului 
Chivu mulți ani, să-și poată aduce în conti
nuare contribuția activă la înfăptuirea mărețu
lui program elaborat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională, pentru a asigura po
porului nostru o viață tot mai îmbelșugată și 
fericită, pentru a înfăptui programul de colabo
rare și pace cu toate națiunile lumii, pentru a 
face ca România să se bucure de tot mai mulți 
prieteni, pretutindeni.

Cu aceste ginduri și urări propun să ridicăm 
acest pahar, și să-i urăm tovarășului Chivu 
Stoica multă sănătate și fericire, succes in ac
tivitatea sa de înfăptuire, — alături de partidul 
nostru, de activul de partid, de conducerea par
tidului — a programului elaborat de Congresul 
al X-lea.

La mulți am 1

Toastul tovarășului Chivu Stoica
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Dragi tovarăși.
Vă mulțumesc sincer, din adincul conștiinței 

mele, pentru înalta apreciere și distincție ce mi 
s-a acordat, pentru cuvintele calde, tovărășești, 
pe care tovarășul Ceaușescu mi le-a adresat.

De multe ori. in momente pline de emoții, 
iți este greu să exprimi, in cuvinte, tot ceea 
ce simți, tot ceea ce ai dori să spui.

Doresc să exprim, cu acest prilej, recunoștința 
mea față de Partidul Comunist Român, care din 
fragedă tinerețe m-a învățat să iubesc clasa 
muncitoare din care fac parte, să-i cunosc locul 
important în societate, să-i înțeleg profund ro
lul revoluționar

Partidul m-a invățat să-mi iubesc poporul și 
patria in care m-am născul, să militez cu abne
gație pentru apărarea intereselor ei.

Aceste momente pline de satisfacții te cheamă 
Insă, fără să vrei, la o analiză de bilanț.

Aprecierile făcute asupra activității mele mă 
fac să trăiesc un sentiment de legitimă mtndrie 
partinică și patriotică.

Am satisfacția că la marile infăptuiri pe care 
le-a obținut poporul nostru, sub conducerea În
țeleaptă a partidului, an de an, eu ardoare, eu 
abnegație, cu jertfe și sacrificii, cu bucurii șl 
năzuințe, mi-a/n adus șl eu o modestă contri
buție.

Vă mărturisesc sincer, că în decursul activi
tății mele, m-am străduit 
fidel și cu perseverență 
partidului. In general am 
și situații unde am greșit.
stins și nu se va stinge credința mea fermă in 
clasa muncitoare și partidul ei, partidul co
munist.

Vă asigur, tovarăși, că față de aprecierile care 
s-au făcut asupra activității mele, față de aten
ția și căldura cu care am fost înconjurat cu 
acest prilej, voi răspunde eu mai multă perse
verență și abnegație in muncă, prin noi fapte 
de devotament față de partid, față de politica

întotdeauna să aplic 
linia și îndrumările 
reușit. Au fost insă 
Dar niciodată nu s-a

La Brăila a început:

a patra ediție a festivalului

Arena clubului Progresul 
din Brăila găzduiește zilele 
acestea, cea de-a patra edi
ție a festivalului-concurs de 
muzică românească „Lotca de 
aur", inițiat de comitetul 
municipal U.T.C.

Festivalul tinereții aduce 
pe scenă 21 din cei 75 de ti
neri care „au rezistat" celor 
două exigente faze de prese- 
lecție. Emoțiile sint puterni
ce dacă ne gindim că „se 
înfruntă" tineri care parti
cipă pentru prima oară la o 
astfel de manifestare cu câș
tigători ai unor prestigioase 
premii.

„Muzica e arena spiritua
lă", îmi spune Lucica Spă- 
taru, laureată a festivalului 
„Excavator ’73", „marea mea 
plăcere este să cint. să parti
cip la manifestări", adaugă 
Gheorghe Bărbieru, tipograf 
la Institutul județean 
proiectări, 
stimulează
confesează Gabriela Cristes- 
cu, muncitoare la Fabrică de 
chibrituri.

Prima zi a festivalului a

„cintecul 
in muncă'

de 
te 
se

toți 
cu 

sar
de

sa înțeleaptă și clarvăzătoare.
Nu voi precupeți nimic, ca, împreună cu 

comuniștii, cu întregul popor, să muncesc 
pasiune pentru înfăptuirea obiectivelor și 
cinilor stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului .

Mă bucur sincer că grăbim acum mai mult 
dezvoltarea societății, pentru a asigura celor de 
azi o viață mai bună.

Să grăbim pentru a reduce și a anula handi
capul de la care am pornit, fată de țările dez
voltate din punct de vedere economic, tehnic și 
științific, creind astfel generațiilor ce urmează 
după noi perspective tot mai frumoase și un 
viitor fericit.

Avem pentru aceasta temeiuri ferme : unitatea 
de granit a partidului nostru comunist, unitatea 
nioral-politică a întregii noastre națiuni in ju
rul partidului, conștiința revoluționară, respon
sabilitatea față de toate perspectivele 
deschid țării noastre.

Avem in fruntea partidului pe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general, 
dlrz, neobosit, patriot înflăcărat,

noi ce se

tovarășul 
luptător 

marxist- 
internationalist și militant de seamă al mișcării
comuniste și muncitorești Internationale, care, 
fără preget, activează pentru cauza socialismu
lui, a comunismului și a păcii In lume. A adus 
și aduce contribuții deosebite la elaborarea și 
promovarea politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, politică care corespun
de năzuințelor poporului nostru, politică care 
aduce poporului român, clasei muncitoare 
România, partidului nostru, acea 
care o merită.

■ Cu aceste ginduri, ridic paharul 
succese în activitatea partidului 
nostru !

— In sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu !

— In sănătatea dumneavoastră, a tuturor !

strălucire
din
pe

noipentru 
și statului

„Lotca de aur

naval, 
ani Adrian are un 
bogat : locul 1 la 
„Amara ’71", în a- 
locul 3 la festiva-

cea de-a 
mențiune : 
trimis te- 

multi con-
nu-

sus- 
cîn- 

Dida

adus pe scenă, in acompania
mentul formației „Romanti
cii", 6 tineri concurenți, in
tre care și Adrian Mațuchis, 
lăcătuș pe Șantierul 
La 22 de 
palmares 
festivalul 
celași an
Iul „Florile Ceahlăului", or
ganizat la P. Neamț, premiul 
tinereții la prima ediție a 
„Lotcii de aur", premiul de 
popularitate la 
treia ediție. O 
„Lotca de aur" a 
leviziunii cei mai
curenți la „Steaua fără 
me“ — 10.

In cadrul festivalului 
țin recitaluri cunoscuți 
tăreți, printre care
Drăgan, Cornel Constantiniu, 
Doina Spătaru-Olinescu, Au
relian Andreescu ; tinerii 
brăileni Sofia Apostolescu, 
ciștigătoarea premiului 1 la 
ediția a treia, Nicu Alifantis, 
ciștigătorul Teletopului. Me
rită apreciată prezentarea de 
un bun nivel artistic pe care 
o fac Marioara Sterian și

Virgil Dumitriu, șeful secto
rului cultural al comitetului 
județean al U.T.C. A fost o 
seară cind emoțiile „s-au 
spart" în ropotele de aplauze 
ale celor peste 2 000 de spec
tatori.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a trimis tovarășului SAMUEL MIKU- 
NIS, secretar general al C.C. al P.C. din Israel (MAKI), o tele
gramă in care se spune :

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și al meu personal, vă adresez un cald salut tovărășesc și cele 
mai cordiale felicitări, impreună cu urări de sănătate, viață în
delungată și succes în activitatea pe care o dedicați promovării 
și apărării intereselor vitale ale oamenilor muncii, cauzei de
mocrației și socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.

KURT WALDHEIM, secretar general al O.N.U., a trimis to
varășului NICOLAE CEAUSESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

La încheierea vizitei mele oficiale in România, aș dori să vă 
mulțumesc, Domnule Președinte, pentru primirea călduroasă șl 
pentru generoasa ospitalitate pe care mi-ați acordat-o.

Am apreciat în mod deosebit această ocazie de a proceda la 
un larg și sincer schimb de vederi asupra situației internațio
nale și asupra diferitelor probleme care interesează in special 
Organizația Națiunilor Unite și România.

Sprijinul atit de prețios pe care Dumneavoastră și guvernul 
Dumneavoastră îl aduceți scopurilor și obiectivelor O.N.U. m-a 
încurajat în mod deosebit.

Exprimind urările mele de prosperitate pentru țara Dumnea
voastră, precum și pentru Dumneavoastră personal, vă rog să 
primiți, Domnule Președinte, asigurarea considerațiunii mele 
celei mai inalte.

LIVADA’73
Al doilea Forum

national al pionierilor

C'J- 
unei 
înăl- 
care

în comuna Livada, poartă de 
cîmpie spre inima Oașului, s-a 
deschis astăzi cel de al doilea 
Forum național al pionierilor 
Cele 17 detașamente insu- 
mind 478 de pionieri s-au ali
niat în zorii zilei în careu pen
tru aducerea drapelelor. In pre
zența oaspeților de onoare ai 
taberei, Iosif Uglar, prim secre
tar al Comitetului județean de 
partid, Virgiliu Radulian. pre
ședintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
Vasile Oegaș, primarul 
rnunei Livada, și-a 
numeroase asistențe, s-a 
țat pe catarg drapelul
nu va mai coborî pină pe 21 au
gust, data închiderii taberei. în 
cuvîntul rostit, Virgiliu Radulian 
a arătat că „Livada ’73“ e un 
simbol al înfrățirii tuturor pio
nierilor de la orașe și sate, cei 
care vor duce mai departe tra
dițiile revoluționare ale poporu
lui. „Lumea pionierilor e o lume 
in care se formează omul nou, 
o lume a frumuseților". După 
cele spuse de Ștefănescu Simo
na din partea delegaților, a luat 
cuvintul Nina Alimova din Mos
cova în numele pionierilor din 
Algeria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Franța. R. F. 
Germania, Mongolia, U.R.S.S., 
Ungaria, ai căror reprezentanți 
iau parte la Forum. Ea a adre
sat un fierbinte salut pionieresc 
prietenilor buni pe care i-a gă
sit aici încheind cu urarea : 
„Trăiască prietenia dintre toți 
copiii lumii".

După mesajele de prietenie a- 
duse de membrii diferitelor ex
pediții pionierești, a luat cu
vîntul primarul comunei Livada, 
în calitate de gazdă le-a urat 
„bun venit" oaspeților, arătind 
totodată că peisajul localității se 
îmbogățește cu cele mai frumoa
se flori ale patriei. Apoi ca pur-

tătoare de cuvint al uteciștilor 
din Satu Mare, Iuhas Maria a 
declarat că „rezultatele obținute 
in cadrul experimentului comun 
al Comitetului Central al U.T.C. 
și al Consiliului Național al Or
ganizației pionierilor privind 
desemnarea unor tineri cu re
zultate deosebite în mhncă și in 
domeniul vieții de organizație 
ca să răspundă nemijlocit de 
activitatea pionierilor sint o 
dovadă certă că posibilitățile de 
colaborare între cele două or
ganizații pot să fie imbunătățite 
și in continuare. Subliniată de 
ropote de aplauze, se dă 
citire telegramei adresate C C 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Fiind declarate deschise lucră
rile celui de al doilea Forum 
Național al Pionierilor, sfatul 
reprezentanților celor două mi
lioane de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, prima parte a 
zilei de deschidere a luat sfir- 
șit. în cea de a doua parte s-a 
prezentat un program artistic, 
în care și-au arătat măestria re
prezentanții diferitelor județe, 
și un foc de tabără. Pentru zi
lele următoare e prevăzut un 
bogat program de activități. Vi
zionarea. filmului „Satu Mare- 
monografie sentimentală", în- 
tîlniri cil istoricul Hadrian Dai- 
coviciu și cu acad. -Eugen Pora. 
dezbateri pe detașamente sub 
genericul „Tribuna forumului",' 
excursii la Muzeul Țării Oașu
lui, vizitarea vetrei de ceramică 
Vama, schimburi' de experiență 
cu pionierii sătmăreni, program 
de ștrand la Complexul de a- 
grement Someșul, intîlniri cu 
activiști de partid și de stat, cu 
veterani ai mișcării comuniste 
și muncitorești. Timp de două 
săptămîni Livada va fi un oră
șel al tinereții.

ALEXANDRU VĂDUVĂ

SPORT

General de divizie JUAN VELASCO ALVARADO, președin
tele Republicii Peru, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,' 
următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre și, prin înaltul dumneavoastră 
intermediu, onoratului Consiliu de Stat și poporului prieten 
României pentru cordialul mesaj pe care ni l-ați trimis 
ocazia aniversării independenței Republicii Peru.

Formulez urări pentru fericirea dumneavoastră personală

al 
cu

pentru constanta întărire a prieteniei ce unește cele două țări 
ale noastre și guvernele lor, intr-un spirit de reciprocitate șl 
bună înțelegere care va primi un aport semnificativ prin plă
cuta și așteptata dumneavoastră vizită.

• Joi dimineața, tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. s-a întîlnit cu 
Rino Serri, membru al Direc
țiunii Partidului Comunist Ita
lian, care, la invitația C.C. al

P.C.R., și-a petrecut concediul 
de odihnă în țara noastră.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Cu această ocazie, a avut loc 
o convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

— Cum te cheamă ?
— Lucian.
—, Iți place aici ?
— Mțțț 1
— De ce P
— E fum fi miloase urît.
— Cu cine ești ?
— Cu mămica.
— Dar tăticu ?

■— E la mare, la Costinești.
— Ești la școală P
— Nu, sint la glădiniță. 

In glupa male, la tovalășa 
Qlga...

Dialogul reprodus aici a 
avut loc aievea, „la gura bu
toiului", îrț.decorul prin ex
celentă bahic al restauran
tului „Peștera" d,in Capitală. 
Un puștan-'de 5—6 ani se 
rotea printre stalactitele arti
ficiale, se ciocnea de clienți 
și de chelneri ca un fluture 
năuc, vorbea singur sau in- 
gîna peltic cite un cintecel, 
fără șir. Băuse. Nu mult, doar 
„o sticlă de bele",. așa cum 
zicea el.

Pentru un copil de S ani, 
însă, o nevinovată sticlă cu 
bere e suficientă ca să-i 
transforme zimbetul într-o ne
firească strîmbătură. Să-i îm
pleticească limba care și așa 
nu a desprins încă bine ros
tirea cuvintelor. Să-i altereze 
privirea cu acea sclipire tul
bure pe care ne e atit de 
neplăcut s-o vedem chiar la 
oamenii mari, lată de
m-am bucurat cînd. un con
sumator mai îndrăzneț 
zis de la obraz femeii de la 
masa vecină.

— De ce-i dttți copilului 
băutură ? Nu vedeți că-i 
face rău P Frumoasă „educa

ce
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EXCURSII II
Pină la 9 august, aproape 

1 500 000 tineri au luat parte 
la diferitele acțiuni organi
zate anul acesta pentru ei 
de Biroul de Turism pentru 
Tineret. Aceste acțiuni au 
inclus, între altele, excursii 
cu temă, prin intermediul 
cărora mulți tineri și-au de
dicat timpul liber unor pasi
uni ca : arheologia, speolo
gia, cunoașterea și conserva
rea mediului natural, dru
meția. cinematografia și fo
tografia turistică, folclorul și 
etnografia — precum și ex
cursii nautice în Delta Du
nării, petrecerea vacanței in

ÎNAINTEA DEBUTULUI

NOII STAGIUNI FOTBALISTICE

MAI PRESUS DE ORICE
PREGĂTIRILE NAȚIONALEI!

LIDIA POPESCU

Lt

Noua stagiune a campio
natului național de fotbal se 
deschide, in acest sezon, sub 
semnul pregătirilor echipei 
reprezentative al cărui obiec
tiv suprem a rămas, in conti
nuare, același : calificarea 
pentru „Welmeisterschaft ’74". 
Aceasta ne-a îndemnat, și 
pe noi, ca dezbaterea unei 
serii întregi de probleme ale 
actualității fotbalistice, să o 
începem cu subiectul care 
este de o acuitate stringentă 
și foarte aproape de inima 
cititorilor, a iubitorilor fot
balului : pregătirile naționa
lei și șansele ei în meciul 
decisiv de la Leipzig - 26 
septembrie a.c. - cu R. D. 
Germană. Interlocutor - an
trenorul team-ului tricolor, 
Valentin Stănescu.

— Ați ieșit, după cite am aflat, 
de la o ședință cu antrenorii 
echipelor divizionare care furni-

Interviul nostru cu antrenorul 
VALENTIN STĂNESCU

zează jucători lotului reprezen
tativ.

— Exact. Este vorba 
cuție mai largă pe 
avut-o, astăzi de

• CU OCAZIA Zilei naționale 
a Republicii Ecuador, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relații
lor externe al acestei țări, An
tonio Jose Lucio Paredes.

* GEORGE MACOVESCU, 
ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Li Tin-ciuan, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze în Republica So
cialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare.

tabere amenajate atit pe li
toralul Mării - Negre, cit.- și 
la mare altitudine. In actpa- , 
Iul sezpn estival, Biroul de 
turism pentru tineret a pus 
la dispoziția tinerilor de la 
orașe și de la sate, a stu
denților și elevilor, noi baze 
sportive și de agrement în 
pitoreștii? localități Șuior, 
(jud. Maramureș) și Oglinzi 
(jud. Neamț). De asemenea, 
in tabăra de la Costinești, 
unde se construiește un mo
dern „minihotel", a fost dată 
în folosință o modernă can
tină ce poate deservi mai 
mult de 3 000 persoane.

a titularului pentru postul 
fundaș stingă. Trebuie și aici 
soluție sigură. Important este 
In ziua de 26 septembrie să 
prezentăm In așa fel Incit
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• FEDERAȚIA DF. TENIS 
A S.U.A. a definitivat e- 
chipa care va intilni in zi
lele de 18, 19 și 20 august, 
la Alamo (în apropiere 
San — 
României în 
terzonală a „Cupei 
Din 
parte 
Stan 
Erik 
Riessen.

• CON11NLINDU-ȘI TUR
NEUL IN ȚARA NOASTRA, 
echipa de fotbal Amrokan 
Phenian, a intilnit ieri pe 
stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare formația Dinamo, cam
pioana țării. Dinamoviștii au 
obținut victoria cu scorul de

de 
Francisco), formația 

semifinala in- 
Davis". 

echipa americană fac 
cunoscutul 

Smith, Tom 
van Dillen și Marty

campion 
Gorman.

2—0 (2—0) prin punctele 
marcate de Dumitrache.

• MARELE MAESTRU 
ROMAN Florin Gheorghiu a 
obținut prima sa victorie in 
cadrul turneului interzonal 
de șah de la Petropolis (Bra
zilia). Jucînd cu piesele albe, 
l-a învins în 40 de mutări 
pe maestrul canadian Peter 
Byasas.

După 12 runde, liderul 
clasamentului este Liuboje- 
vici (Iugoslavia), cu 8 punc
te, urmat de Portisch (Unga
ria) și Folugaevski (U.F.S.S.) 
— 7,5 puncte. Florin Gheor
ghiu (România) se află pe 
locul 13, cu 4,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

de o dis- 
care am 

dimineață 
(n.n. ieri), cu antrenorii echipe
lor Steaua, Dinamo, F.C. Argeș, 
Rapid — numai cu aceștia pen
tru că antrenorul de la Universi
tatea Craiova a lipsit nu știu 
din ce motive — in cadrul căreia 
li s-a prezentat starea jucători
lor selecționabili, planul de pre
gătire al acestora, la cluburi și 
la națională. Firește, cu acest 
prilej s-au numit deficiențele 
asupra cărora trebuie să insiste, 
in pregătire, antrenorii de la 
cluburi, deficiențe de ordin fizic, 
tehnic, tactic și psihic. Această 
consfătuire printre alte scopuri 
l-a avut și pe acela ca toți an
trenorii de la cluburile ce dau 
jucători naționalei să ne asigure 
că programul de pregătire al 
acestora se va îndeplini întoc
mai. Transmit, cu bucurie, că 
toți antrenorii s-au angajat ferm 
în respectarea lui. Este, de fapt, 
vorba de prestigiul 
românesc de care sînt 
tori, solidari cu noi. și 
cluburilor respective.

— S-a încheiat prima etapă de 
pregătire a naționalei, incepută 
la Poiana Brașov și continuată 
și finalizată cu turneul de trei 
jocuri 
Care-s 
bucura 
sură să

— Apreciez utilitatea și 
ciența acestei perioade de 
gătire care ne-a demonstrat că 
echipa are o bună pregătire fizi
că și aceasta datorită jucătorilor 
care au înțeles să muncească cu 
multă dăruire și abnegație, deși 
unii dintre ei au suportat mai 
greu acest regim de lucru in
tens. Această perioadă de pre
gătire a scos in evidență defi
ciențe pe care, în timpul care a

fotbalului 
răspunză- 
antrenorii

susținute în 
concluziile ce ne 

și care sînt cele în 
ne întristeze ?

Franța, 
pot 

mă-

efi- 
pre-

mai rămas pină la meciul deci
siv cu R.D. Germană, impreună 
cu colaboratorul meu, Robert 
Cosmoc, cu Dr. Tomescu, le vom 
elimina, ca echipa să arate așa 
cum ne-o dorim cu toții. Sigur, 
n-am fost -mulțumit că 
celor trei meciuri din 
din Franța am constatat 
cronizare a fundașilor 
faptul că la mijlocul terenului 
pentru construcția acțiunilor nu 
s-a străduit decît un singur ju
cător — Dumitru — iar în fazele 
de atac s-a ratat extraordinar 
de mult, cu toate că Dobrin și 
Dumitrache au creat, dar n-au 
punctat cu aceeași inteligență 
șj eficacitate. In ce privește pu
nerea la punct a jocului echipei, 
ne bazăm pe pregătirea comună 
și pe cele două partide pe care 
le vom susține, ambele în depla
sare : cu Hertha BSC, in Berli
nul Occidental (22 august) și la 
Belgrad, cu Steaua Roșie sau 
Partizan (5 septembrie).

— In ședința Biroului federal 
de marți, s-au făcut referiri la 
unele posturi din echipă care 
încă nu au titulari siguri.

— Aceste posturi le vom În
credința ori jucătorilor care erau 
titularizați și nu aveau forma 
corespunzătoare — grăbindu-ne 
să-i aducem la potențialul 
maxim — ori vom face una sau 
două modificări. Marcu, extrema 
stingă are o întindere de liga
mente care nu știu cit va dura. 
El a avut o comportare nesatis
făcătoare în turneul din Franța. 
Aici contăm pe Iordănescu de 
la Steaua, care, după spusele 
antrenorului Constantin, se pre
gătește foarte serios și, după 
operație, are in prezent o stare 
de sănătate perfectă. Probabil 
că el își va lua postul in echipa 
națională. Problema Răducanu 
este rezolvată in sensul că e 
titular. O situație asupra căreia 
trebuie să medităm încă este cea

in urma 
turneul 

o nesin- 
centrali,

de 
o 

ca 
ne 

,_________ ... . nu
ne poată reproșa nimeni nimic.

— Este o dorință, sau o spe
ranță ?

— Nu, este un angajament. 
Este o realitate dictată de obli
gațiile și răspunderile pe care le 
avem.

— Pe ce contați ? Cum expli
cați acest optimism ?

— Pe programul nostru de 
pregătire, întocmit judicios și 
verificat și aprobat de specia
liști ; contăm pe adeziunea to
tală la efort mare a tuturor ju
cătorilor din lot ; pe faptul că 
ei înșiși privesc, acum, lucrurile 
in perspectivă. Toți, chiar și cei 
cărora li s-au administrat dife
rite tratamente — Dobrin, Săt- 
măreanu, Troi, după operația la 
ochi — au arătat că sint deciși 
să facă tot ce-i omenește posibil 
pentru atingerea obiectivului 
propus : calificarea în turneul 
final al C.M. La acestea se 
adaugă și programarea debutului 
pretimpuriu al noii ediții a 
campionatului. Pină la meciul 
cu R.D. Germană se scurg 7 eta
pe. Cum se știe, exact cit tre
buie fotbaliștilor noștri ca să 
prindă o formă foarte bună.

— Ce profil de joc. ce concep
ție tactică preconizați ?

— Ceea ce pot să spun este că 
vom căuta să adoptăm o con
cepție tactică, un asemenea pro
fil de joc care să pună in va
loare calitățile jucătorilor noștri, 
in condițiile locului de desfășu
rare — in deplasare — și a ca
racteristicilor adversarului.

— Constat, din nou, că sînteți 
foarte optimist. Dar în Franța 
naționala noastră, în formație 
cu toate vedetele, a suferit o in- 
fringere neașteptată, cu 3—0 din 
partea echipei Lens, proaspăt 
promovată în prima divizie... 
V-a deranjat, cumva, acest eșec?

— Jucătorii au privit jocul 
ușor. Și-au subestimat adversa
rul.

— Ce dificultăți prezintă pen
tru echipa națională faptul că 
principalele furnizoare de titu
lari, joacă pe data de 19 septem
brie, în deplasare, în „cupele 
europene" : Dinamo, Universita
tea Craiova. F.C. Argeș ?

— Da. este adevărat, aceste 
echipe dau 9 dintre titularii na
ționalei. Situația creează dificul
tăți mari. Ținînd seamă de rolul 
cluburilor, de conștiinciozitatea 
jucătorilor, sperăm ca să nu fim 
handicapați de oboseala drumu
lui și. mai ales, de eventualele 
accidentări. Federația a luat mă
suri in această direcție, printre 
care și aceea ca echinele să se 
reîntoarcă imediat. Așa că vom 
face tot posibilul să ne califi
căm.

— Succes !

ție", n-am ce zice I
Mama lui Lucian B. a ri

postat cu violență : ce te 
bagi, dom-le ? E copilul meu 
și-l educ cum vreau I Vezi-ți 
de-ai dumitale I

Replica a stîrnit murmure 
și exclamații de dezaprobare 
la aproape tQți cei care erau 
de față. Poate de aceea fe
meia, smulgindu-l de-o mină 
pe micul intrus in im
periul lui Bachus s-a grăbit 
să se retragă.

Astăzi educația este mai 
mult ca o'icînd b problemă 
socială, o problemă de stat. 
Construim o civilizație nouă, 
superioară și, tocmai de a- 
ceea, în generațiile viitorului 
se investește enorm. Statul, 
societatea fac eforturi • con
secvente nu numai pentru a 
asigura copiilor excelente con
diții materiale, ci și pentru 
a-i educa în spiritul unor 
norme etice profund umane, 
pentru a-i crește în respec
tul adevărului, echității, 
demnității și cinstei. Iată de 
ce educația în familie, „cei 
șapte ani de-acasă" nu mai 
reprezintă un act de bene- 
volență a părinților, nu mai 
poate fi lăsată la bunul lor 
plac. Martor fără voie la 
escapadele unei mame, tîrît 
de mic pe treptele, cîrciumii, 
un copil ca Lucian B. poate 
pătrunde in viață cu un sis
tem de valori morale răstur
nat.

încă anticul Iuvenal. nota 
intr-ung , din satirele sale : 
„Maxima debetur puero reve
renda" — „Copilului i se da
torează cel mai mare res
pect".

Mat exact, socotea — și pe 
drept cuvint — subtilul și 
incisivul critic de moravuri că 
nimic din ceea ce e rușinos 
de văzut sau auzit nu tre
buie să pătrundă în casa în 
care se află un copil, că ori
ce copil trebuie ferit de obi
ceiuri rele, de vorbe urîte, de 
fapte murdare, necinstite.

OV. PĂUN

TROFEUL 
TOMIS"

VASILE CABULEA

Joi, in Sala 
Constanta. în 
a competiției 
masculine de 
„Trofeul Tomis", selecționata 
U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 3—1 reprezentativa Româ
niei. In urma acestei victorii, 
echipa U.R.S.S. conduce ne
învinsă în clasament. Primul 
set a fost ciștigat cu 15—2 
de voleibaliști români. In 
continuare, echipa sovietică, 
care a prestat un excelent 
.ioc la fileu, a dominat par
tida. adjudecindu-și cele trei 
seturi cu 15—10. 15—10 și 
15—8. Selecționata Bulgariei 
a dispus cu scorul de 3—1 de 
echina Mexicului,, iar echi
pa Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 3—2 formația Ja
poniei.

Astăzi, de la ora ÎS.00, au 
loc partidele • România—Ja
ponia, Cehoslovacia—Me
xic și U.R.S.S.—Bulgaria.

sporturilor din 
penultima zi 
internaționale 

volei pentru
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NOILE FABRICI SA PRODUCĂ

LA TERMENUL STABILIT!

LA FIECAREPORT IN PLUS
O PAUZĂ DEAUTOCAMION •

MASA AMINATA

Costache Ciudoiu este grăbit: vrea să facă un transport de 
prefabricate în plus.

„A VEM DOUĂZECI

• CE ÎNSEAMNĂ UN TRANS

• „MAISTRUL 
CAPUL, DARLUCREAZĂ CU

NICI MÎINILE NU-I STAU ÎN
BUZUNARE"

DE ZILE A VANS,
DAR POT FI Șl MAI MULTE.

descărcarea mașinilor are 
prioritate absolută, nu puteam 
să le lăsăm să aștepte o ju
mătate de oră.

Șoferii Costache Ciudoiu, 
Carp Agavriloaiei ajută și 
ei, alături de Ion Fiscu, 
Gheorghe Radu și alți băieți 
din echipa de dulgheri a lui 
Constantinescu la descărcatul 
chesoanelor. Iar maistrul 
George Baicu nu se mul
țumește să coordoneze acti
vitatea celorlalți 
vind, este mereu 
ei și cu brațele, 
nuit să intervină, 
fectiv, acolo unde e nevoie.

— In zilele următoare vom 
începe acoperirea halei, ne 
mai spune maistrul Baicu. Pe 
urmă vom trece la închiderea 
ei. In acest fel vom crea con
diții optime pentru executa
rea finisajelor și a instalații
lor termice și electrice. Dacă 
reușim acest, lucru în 
an, și nu văd de ce 
reuși, pentru că avem 
ce ne trebuie, se creează pre
mise certe pentru ca întregul 
obiectiv să intre în funcțiune 
înainte de termen.

pri-doar
alături de 

este obiș- 
să ajute e-

acest 
n-am 

tot

La Ieșirea din București, 
ve partea stingă a magistralei 
care duce spre Pitești, te 
întâmpină scheletul de beton 
al unei hale imense. Cîteva 

dar nici 
Ce se 

și-au 
acești 

oameni care, în mijlocul unei 
zile călduroase de august,

hectare de. șantier, i 
o firmă lămuritoare, 
construiește aici ? Ce 
propus să realizeze

.*A:;

Maistrul ‘George Baicu nu se 
mulțumește numai să coordoneze, 
lucrările ci participă efectiv la 
muncă ori nevoie.

Macaragiul Constantin Radovici 
și-a dmînat pauza de masă cu o 
jumătate de oră „sau- cu cit va 

fi tnevoie".

nu-și permit să zăbovească un 
moment, lucrează fără între
rupere ?

— Aici va fi, începînd din 
anul viitor, extinderea și sis
tematizarea Întreprinderii de 
industrie locală „Victoria" — 
București, ne spune maistrul 
George Baicu, coordonatorul 
lucrării. Sîntem în avans față 
de grafice cu 20 zile, dar asta 
nu înseamnă că ne putem 
permite să slăbim ritmul de 
lucru. Obiectivul are termen 
de intrare în producție abia 
spre sfîrșitul anului viitor, 
dar noi vrem să închidem kala 
și să terminăm o parte din 
ateliere încă în acest an.

Șt activitatea febrilă întîl- 
nită pe șantier arată hotărâ
rea constructorilor de a-și 
onora această promisiune. 
Continuă montarea stîlpilor

la hala cu etaj și a grinzilor 
la ultima travee a halei prin
cipale. In paralel se execută 
săpăturile și betonarea. paha
relor pentru ultimii stîlpi, so
siți de curînd în șantier.

Se anunță pauza de masă. 
Dar constructorii hotărăsc să 
a amine cu o jumătate de 
ară sau cu cit va fi nevoie 
pentru că au sosit trei ma
șini cu prefabricate de la 
întreprinderea „Progresul" 
și trebuiesc descărcate ime
diat.

— Ritmul de înaintare al 
construcției, ne spune mais
trul George Baicu, depinde 
în primul rînd de prefabrica
tele pe care le avem în șan
tier. Șoferii ne-au promis că, 
dacă ti ajutăm, vor face câte 
un transport în plus în fie
care zi. In aceste condiții,

Foto: ȘT. WEISS

I. MORARU

Pentru a cîștiga timp șoferul Agavriloaiei ajută și el la descăr
catul mașinii.

7. ?

• ■ A -

Fotografie de GHEORGHE CUCU

OAMENI LA LUMINA
FARURILOR

Pe șantierul Combinatului 
peniru materiale de construcții 
Hoghiz județul Brașov, unde se 
înregistrează unele rămineri in 
urmă in ceea ce privește sta
diul fizic al construcțiilor, rit
mul de execuție a crescut în 
ultima perioadă de timp.

— Realizarea graficelor fizi
ce de execuție ca și noul pro
gram de recuperare • a întârzie
rilor, ne declară inginerul Kra- 
vatzky Manfred, șeful șantieru
lui, va permite predarea la mon
taj a unor obiective chiar îna
inte de termenul din graficul 
coordonator al investiției.

Este vorba de mori de ci
ment, transportul pentru ciment 
insăcuire etc. De asemenea nu 
vom înregistra nici o întârzie
re la predarea silozurilor de făi
nă, a stației de omogenizare, zo
na materiei prime și altele. A- 
flăm in continuare că pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă 
ale acestui important obiectiv 
industrial, fabrica de ciment — 
constructorul, Trustul de con
strucții industriale Brașov, a 
predat unele obiective spre exe
cuție altor șantiere din trust. 
De asemenea Ministerul con
strucțiilor industriale a luat o 
măsură salutară și anume ca alte 
lucrări să fie executate de une
le întreprinderi din cadrul mi
nisterului cum ar fi Trustul de 
construcții industriale Gheorghe 
Gheorghiu Dej (care s-a pre
zentat la data fixată pe șantier) 
și Trustul de lucrări speciale 
București, Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale Bucu
rești care nu s-au prezentat însă 
pînă la această oră. Pentru in-

tensificarea lucrărilor pe șantier ' ma în slurta’noieh’ibtife' 1972 1 Pro- 
a fost extins'Schimbul de nbaț>-‘ cesele verbale’•consemnează te
te pentru lucrările de betonate,-’ me generale, discuții stereoti- 

pe, angajamente fără nici un 
ecou rețihîndu-se faptul că a- 
dunăriie s<-au desfășurat... „în 
prezența unui număr minim de 
membri". Ne interesăm dacă pe 
șantier au fost organizate 
cursuri de calificare în meserii
le deficitare. Aflăm că 15 anga-

de la orele t 19 la 5-, problema 
numărul unu rămînînd insă .lip-.» 
sa forței de muncă calificată, a.. 
dulgherilor, a fierarilor și a fie- 
rar-betoniștilor. Ce s-a făcut în' 
acest scop ? S-a întreprins o 
vastă acțiune de recrutare în 
întreaga țară cu rezultate nu

COMBINATUL PENTRU MATERIALEt 
DE CONSTRUCȚII HOGHIZ-BRASOV ___ __ _____ _______ ____'__________

PE ȘANTIER ESTE AȘTEPTAT
Șl ACTIVISTUL U.T.C.

prea mulțumitoare în ciuda con
dițiilor de cazare excelente ce 
li se oferă muncitorilor de aici 
(blocuri noi, o cantină modernă 
și cîteva puncte de aprovizio
nare).

„Fluctuația este continuă pe 
șantier" ne spune cu tristețe 
Alexandru Rotaru, locțiitorul 
secretarului organizației de bază 
U.T.C. Dar cum să nu fie dacă 
activitatea organizației de tine
ret este ca și inexistentă ?. Ul
tima adunare a tinerilor a avut 
loc în luna aprilie a.c„ penulti-

jați au urmat un curs de nouă 
luni pentru meseria de dulgher. 
Nu se știe însă dacă printre a- 
ceștia s-au aflat și tineri. Or, 
pe șantier, la ora actuală este 
nevoie de circa 300 de dulgheri. 

.Pentru celelalte meserii, fierari 
și fierari-betoniști au fost de 
asemenea recrutați cîțiva anga
jați care nu aparțineau însă 
șantierului. Aflăm de la tineri 
că munca politică a organizației 
de pe șantierul de la Hoghiz, 
este sub orice critică. Poate că 
la aceasta contribuie și faptul

că organizația U.T.C. depinde 
de comitetul comunal al U.T.C. 
Hoghiz, mai puțin preocupat 
și competent să rezolve proble
mele tinerilor de pe șantierul 
de construcții, care, se știe, sînt 
cu totul altele față de cele ale 
tinerilor dintr-o comună.

— Depunem mari eforturi pen
tru a-i învăța meserie pe ti
neri — ne spune comunistul Al- 
dea Loghin — mai ales că mai 
bine de jumătate din efectivul 
echipei de fierar-betoniști cu 
care lucrez sînt de vîrstă ute- 
cistă. Dar după un timp, aceștia 
pleacă în altă parte.

— Care să fie cauza ?
— Foarte simplu, continuă in

terlocutorul nostru — după 12 
ore de muncă grea, tînărul mai 
are energie, vrea și dans, vrea 
și un spectacol, sau un film. 
La așa ceva nu s-a prea gîndlt 
insă nimeni pînă acum. Și atunci 
caută în altă parte.

Ce a făcut față de această si
tuație comitetul județean Bra
șov al U.T.C. pentru tinerii de 
pe șantierul de Ia Hoghiz ? Pînă 
acum nimic, cu toate că prezen
ța activistului cu experiență este 
reclamată aici la tot pasul. Se 
simte nevoia vieții de organiza
ție, a acțiunilor, a inițiativelor 
tinerești, care să creeze clima
tul de muncă necesar realizării 
sarcinilor de mare 
ce 
de 
de 
că 
de
vat cu urgență.

importanță 
revin tinerilor constructori 
pe șantierul viitoarei fabrici 
ciment de la Hoghiz. Sperăm 
semnalul nostru, al tinerilor 
pe acest șantier va fi rezol-

ADINA VEDEA

Sub un cer fulgerat dinspre 
orizont, la lumina farurilor, uns
prezece tractoriști ară. Ei sînt: 
Miroșeanu Marin, Dumitrescu 
Dumitru, Dumitrescu Ilie, Man
da Vasile, Toma Raduț Raicu 
Ion, Comănescu Constantin, Zav
ragiu Gheorghe, Păun Marin, Po
pescu Vasile și Capră Vasile. A- 
liniate, fascicolele de lumină des
chid drum plugurilor care mușcă 
adînc, pregătind pămîntul pentru 
o nouă germinație. Se mai află 
pe cîmp două mașini din care 
au coborît alți unsprezece oa
meni • instructorul de partid de 
la județ, secretarul comitetului 
de partid din Crîmpoia, județul 
Olt, inginerul șef al C.A.P.-ului, 
inginerul șef al consiliului inter- 
cooperatist Movileni, șoferul — ,■ 
în prima mașină ; un secretar, al 

.comitetului județean U.T.C,. pa-... 
tru ziariști, șoferul.'y- în a doua.... 
Căldură caniculară-: transpirația 
curge și pe tractoriști și pe noi 
ca o ploaie torențialii și, deo- : 
camdată, din acest punct de. ve
dere, sîntem egali. Sosirea noas
tră „încetinește" pentru cîteva 
minute, zgomotul motoarelor. 
Facem un mic cerc, de-o parte 
ei, de cealaltă noi. Transpirația 
lor e înjumătățită cu ulei, cu un
sori. briciul n-a mai trecut de cî
teva zile peste fețele lor și doar 
ochii avertizează, că aparențele 
înșeală, cîteva ore pe noapte 
pleoapele se lasă binefăcător. 
Dar, de vorbit nu vorbește ni
meni. Oamenii aceștia, care nu 
înțeleg prea bine ce căutăm noi 
aici, au lucrat pe combine sau 
prese de balotat de la 3 dimi
neața pînă la 8 seara. Acum e 
aproape miezul nopții și ei ară 
de la ora 9. Vor pleca acasă yl 
se vor întoarce dimineața pen
tru a lua totul de la capăt. Ci
frele, la această oră de noapte 
tăiată de fulgerele tot mai ame
nințătoare și spartă de lumina fa
rurilor de tractor, la această oră, 
zic, cifrele se înmulțesc în pro
gresie geometrică. Săptămînlle 
din urmă, au însemnat pentru 
țară un timp din care nu tre
buia irosită nici o secundă. Pe 
zecile de mii de hectare de grîu 
copt, o secundă pierdută 
rește multe tone de pîine. 
avem nevoie de pîine. 
în acest miez de noapte,

ne încordăm auzul, vom auzi- 
mii de tractoare, poate vom 
prinde și foșnetul plin al griului 
care, peste cîteva ore, va intra 
în alt circuit.

Și din nou despre ei. Oamenii 
aceștia din fața noastră, ceilalți 
pe care-i știm la datorie, au scos 
la liman remorcile cu porumb și 
sfeclă în toamna trecută, cînd 
ploile transformaseră pămîntul în 
noroi și roțile se înfundau a- 
proape trei sferturi de metru. 
Apoi au semănat grîu pînă la in-
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ceputul lui decembrie, 
luni, în primăvară, au 
tru porumb. Un ciclu 
admite erori de calcul, 
cu greu aerul nemilos
și plămânii noștri și așa arși. Pri- 
vindu-i pe ei, pe tractoriști, îmi 
amintesc cum în mașină, căutam 
să ne convingem,, cîțiva dintre 
noi, că, de fapt, dacă nu la pri
ma generație în urmă, la a doua 
am fost truditori ai pământului, 
prin urmare... Genealogia noas
tră ne înviora din ce în ce mai 
mult pe măsură ce zgomotul 
orașului se filtra prin verdele și 
galbenul întinderilor mișcătoare 
spre care înaintam hipnotizați. 
Îmi mai amintesc că fila calen
darului conține sfaturi practice 
privind întreținerea țesăturilor 
din fibre poliesterice, cum se 
pregătește o mâncare ardele
nească numită „cricală" — „ma
terie primă pentru 3 porții I" — 
și mai dă sfaturi pentru între
ținerea mîinilor: „Mîinile re
prezintă cartea de vizită a unei 
gospodine. Pe lingă diverse 
creme, soluții, emulsii, pontezi 
etc existente în mod curent în 
comerț..."

In acest timp un coleg îl în
treabă pe Marin Păun ce bucu
rii i-a adus anul acesta. E

bucuros că-i trăiesc copiii și-i 
sînt sănătoși. Dumitrescu Dumi
tru, un tînăr de 29 de ani, din 
care zece i-a „călătorit" pe scau
nul tractorului, specialist în se
mănat și prășit, își vede, copiii 
dimineața la 4 sau la 5, atunci - 
cînd îi trezește să-i ducă la 
soacră, pentru că pleacă și ne
vasta lui la cîmp. Nu-i chiar 
ușor. Ar fi putut pleca la Slatina, 
la uzină, dacă ar fi vrut. Numai 
că acolo nu cresc lanuri de grîu 
și porumb, și floarea-soarelui, și 
rapiță, și ochilor, nu numai lor, 
trebuie să le dai ce-ți cer. Migra- 
ția spre oraș, înțelegem, are, 
încă, excepțiile sale de neclintit. 
Și nu în ultimul rînd veniturile 
obținute, sensibil mai mari de la 
an la an.

Dar, acum, nu-i timp pentru 
asemenea întrebări. Cei unspre
zece așteaptă să li se dea semna
lul pentru a o lua din loc — 
cum mă face să înțeleg tracto
ristul Manda Vasile. Fotoreporte
rul îi „chinuiește" două-trei mi
nute pînă ce pelicula va fi sur
prins chipurile lor. Stau precum 
copiii în vizită la mătușa, nemiș- 
cațl, privind spre obiectiv și e 
greu să-i faci să creadă ță tre
buie să fie relaxați. Pentru a 
„scurta", Manda Vasile îmi spu
ne în aceste două minute ce-aș 
vrea să aflu : are un copil de 
doi ani, ciștigă, la cei douăzeci 
și șase de ani ai lui, 1600—1700 
pe lună, strînge bani să-și ridice ț 
casă, a „dus", anul trecut 3 000 
kg porumb, 700 kg grîu și altele 
— el și nevasta. Zilele trecute a 
cumpărat pentru acoperiș o tablă 
pe cinste; n-a lipsit o zi de pe 
tractor în cei nouă ani. Toate a- 
cestea ni le spune eu jumătate 
de glas, abia-T aud prin zgomo
tul motoarelor, rușinat de situația . 
asta în care l-am pus: „la ce-mi 
folosește că el ți-a oumpărat 
tablă ?"

Cercul se desface t unsprezece 
oameni urcă la volanul tractoa
relor, noi, ceilalți, plecăm 
mașinile. Plecăm tn grabă, 
spun colegilor că nu i-am 
bună seara inginerului 
Cheorghe Popescu, o» ca*e
„recitase" meniul de la cantina 
C.A.P.-ului: ciorbă, ardei um- 
pluți, salată de roșii, macaroane 
cu brînză și apă rece de puț — 
prînzul de azi al tractoriștilor. A- 
cest inginer cu voce de tenor — 
a cântat in studenție într-un mare 
ansamblu — rostește meniul ea 
pe-o poezie aproape sufletului 
său. „Criță mare pentru flăcăi, 
altfel nu se poate".

E și el tn mașină. Și deodată, 
simțim că gheața s-a spart. Avem 
chef de vorbă, vreau să spun, 
Instructorul de partid, cei doi In
gineri, primarul și secretarul de 
partid al comunei, tînărul Oltea- 
nu Constantin, pînă acum cîteva 
luni activist la comitetul jude
țean U.T.C., el, adică, încearcă 
să ne facă să înțelegem ce fel de 
oameni sânt mecanizatorii lor, 
oare e viitorul comunei, cum se 
muncește fără rezervă pentru a- 
cest viitor, despre recolta de 
grîu, despre prășitul porumbului, 
despre cele trei grădinițe de copii 
din comună, despre cele șaizeci 
la sută oase noi sau refăcute In 
întregime și încă...

Sîntem tn fața sediului con
siliului popular. Nu mai scoate 
nimeni o vorbă. Dinspre 
adie „sunet" de tractor și 
sîntem mai atenți, auzim 
de plug aerisind pămîntul. 
trăm intr-o altă zi.
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PERFECȚIONAREA
ACTIVITĂȚII

seminarii, laborator, practică va 
căpăta în viitor, potrivit recen
tei Hotăriri, o pondere mai 
mare în stabilirea notei finale. 
Se poate spune că propunerea 
formulată in adunarea A.S.C. 
amintită a dat roade in rezul
tatele foarte bune obținute la 
următoarea sesiune — : 
Există in Facultatea de 
logia construcțiior 
un favorabil curent 
pentru creșterea numărului 
ore destinate proiectelor de an, 
lucrărilor de laborator. Astfel, 
de exemplu, „Proiectării scule
lor așchietoare". de la anul IV, 
ii erau rezervate două 
două săptămîni. Ceea 
mult prea puțin, spun 
ții. în anul universitar 
apropie, în condițiile 
măsuri de perfecționare, rapor
tul orelor de teorie-practică va 
înclina tot mai mult către ac
tivitățile practice.

Desigur, accentul pus pe com
baterea oricărei tendințe de su
praîncărcare, — care limitează

în iunie, 
tehno- 

de mașini 
de opinie 

de

ore la 
ce este 
studen- 
care se 

noilor

timpul necesar studiului indivi
dual — vine în întimpinarea 
dorinței studenților. A reieșit 
cu mai multe prilejuri că poa
te fi evitată supraaglomerarea 
cu ore și discipine, fără ca a- 
cest lucru să afecteze calitatea 
cunoștințelor ce urmează a fi 
însușite. Astfel, în practica din 
uzină a ieșit la iveală o temă 
de casă care îngreuna mult 
programul de lucru ai studen
ților prin caracterul repetabil 
al unor operații. în adunarea 
generală s-a exprimat dorința 
de a se simplifica această temă 
și, aflind înțelegerea titularului 
de curs, s-a ușurat mult rezol- 

De asemenea, in pri- 
cursuri („Chimie", 
poluării") ale ca

pot fi Integrate în 
specialitate, în ca- 
s-au făcut demer- 
reprezentat deseori 

în același

varea ei. 
vința unor 
„Combaterea 
ror capitole 
cursurile de 
drul A.S.C. 
suri care au 
o poziție decisivă, 
sens, există părerea că stabi
lirea cursurilor la alegere nu 
trebuie să facă să crească prea

mult numărul examenelor. Este 
important să menționez și do
rința colegilor mei de facultate,
— sublinia Nicolae Marinescu
— pentru introducerea unor 
cursuri moderne privind pre
lucrările tehnologice speciale, 
probleme de automatizare a 
mașinilor și mai ales a unui 
curs de „Construcții sudate", 
de o deosebită actualitate teh
nică și economică, despre care 
nu se tratează 
dispersat în 
geri.

Problema 
același timp 
taților în procesul de învăță- 
mînt, ceea ce este o condiție în 
asigurarea unei pregătiri largi 
a specialiștilor, vizează nu nu
mai cursurile obționale sau in
troducerea unor cursuri moder
ne, ci și caracterul proiectelor 
la care lucrează studenții. „Pen
tru noi, i _ ~ '
lexandru. 
Facultății 
ședințele 
proiectele 
în multe 
re decît 
trebuie i 
prelegere, de exemplu discipli
na Teoria mecanismelor s-a a- 
propiat 
trebuie 
noastră, 
încă în 
racterul 
Astfel, cred că măsurile ce se

nici cel 
cadrul altor

diversificării 
a profilării

puțin 
prele-

și in 
activi-

sublinia Dan Petre A- 
student în anul IV al 
de electronică, pre- 

Consiliului A.S.C., 
> sînt, intr-o privință, 

cazuri, mai folositoa- 
cursurile. De aceea, 

să arătăm că deși ca

mai mult de ceea ce 
să fie ea la facultatea 
ca proiect nu vizează 
suficientă măsură ca- 

fnodern și specific.

iau în prezent pe această linie 
vizează nu numai creșterea nu
mărului de ore pentru studiile 
de natură practică ci îmbună
tățirea conținutului lor. în a- 
cest sens se discută și caracte
rul proiectelor la alegere (pen
tru domeniile Electronică " me
dicală, Tehnologia dispozitive
lor semiconductoare etc.) ; După 
cum tot în acest sens s-ar pu
tea, respectând toate cerințele 
didactice, ca unele proiecte de 
an să-și apropie tematica de 
unele proiecte realizate prin 
planul de contracte pentru pro
ducție. Fără a absolutiza acest 
principiu, arătăm că la unele 
discipline („Componente pasi
ve", „Tehnologia stratelor sub
țiri") el a și devenit intr-un fel 
posibil. Ar fi acesta un pas se
rios pentru integrarea învăță- 
minlului cu cercetarea și pro
ducția. Demersurile de acest 
fel sînt susținute și de preocu
pările și realizările studenților 
în Biroul studențesc de studii, 
cercetări și proiectări, aflat sub 
patronajul A.S.C. în problema
tica complexă a perfecționării 
planurilor și programelor de în- 
vățămint studenții pot avea o 
contribuție tot- mai activă, in 
pofida unor opinii uneori su
biective pe care le mai întâlnim 
printre ei, în pofida inerției pe 
care unii o dovedesc — arăta 
Mihail V’ârtosu, președintele 
C.A.S.C- din Institutul politeh
nic București.

Tradiții la
orizontul 16

In Baia Mare există o școa
lă profesională în care tinerii 
sînt pregătiți temeinic pentru 
viitoarea lor profesiune. Și 
ca și fiul lui Arba marea lor 
majoritate calcă pe urmele pă
rinților. Ce-i drept, între în
ceputurile lui Vasile Arba și 
cele ale tinerilor din genera
ția fiului său, există deosebiri 
ca de la cer la pămînt. In 
primul rînd, condițiile de 
muncă sînt radical îmbună
tățite ; iar cunoștințele în
magazinate în școală sau în 
cursurile de calificare dau 
măsura succeselor lor de fie
care zi. „Maramureșenii, de 
cînd se știu ei, au lucrat sau 
în mină, sau în exploatările 
forestiere, ne spune Ștefan 
Bud, de la mina Baia Sprie. 
La noi nu numai mineritul 
este o tradiție ; la noi chiar 
și priceperea în meserie este 
ereditară".

De adevărul spuselor lui 
ne-am data seama vizitînd 
mina Herja — unul din cen
trele importante ale bazinu
lui minier maramureșan — 
spre care urcă un drum pi
toresc, străbătut din șase în 
șase minute de autobuzele în
treprinderii, ducînd și adu- 
cînd la Herja muncitorii din 
frumoasele cartiere noi ale 
Băii Mari. La Herja toate 
merg ca pe roate. Echipa de ' 
tineri a maistrului Gheorghe 
Prunduș — decorat nu de 
mult cu Ordinul muncii cla
sa a IH-a — demonstrează 
din plin, prin cifrele de 
plan, că atunci cînd tenaci
tatea unei vîrste se unește cu 
priceperea și experiența alte
ia, rezultatele sînt excelente. 
„Gheorghe Prunduș are gri
jă de oamenii din echipa lui 
ca de proprii săi copii, ne

i
i
i
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spune V. Mureșan, .secretarul 
Comitetului U.T.C. din în
treprindere. La început, tine
rii n-aveau nimic comun unul 
cu altul, erau veniți din di
ferite părți ale țării. I-a unit 
însă Gheorghe Prunduș, le-a 
stîrnit interesul nu numai 
pentru tainele meseriei, ci și 
pentru ale vieții".

Ceea ce 
nat plăcut la 
construcție căreia 
zice simbolică : pe un tăp
șan, în spatele clădirii ad
ministrative, tinerii mineri 
au construit, prin muncă vo- 
luntar-patriotică, un teren 
tenis. Asfaltat și marcat i' 
toate regulile artei. Din stră- 
funul pământului, pe terenul 
de tenis — iată o situație 
greu de imaginat în urmă cu 
cîteva decenii.

Minerii din Maramureș au 
astăzi conștiința importanței 
lor. Și cum condițiile de 
muncă ji viață sînt tot mai 
ușoare, în locul încrîncenă- 
rii cu care erau obișnuiți să 
treacă prin viață s-a ivit un 
sentiment de totală mulțumi
re. Ei sînt astăzi surîzători și 
demni; parcă vezi, In sclipi
rile ochilor lor, fosforescen
ța materiei la orizontul — 16.

ne-a impreslo-
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de peste hotare ™ americane
Conferința Commonwealthului

Critici vehemente la adresa 
regimurilor rasiste din Africa

aflată pe ordinea de zi a ședinței d<Principala problemă aflată pe ordinea de zi a ședinței d< 
miercuri după-amiază a Conferinței la nivel inalt a țărilor 
Commonwealthului a ' . ......................
special a sancțiunilor împotriva regimurilor rasiste din Rhodesia 
și Africa de Sud. Totodată, participanții au ascultat un raport 
al Comitetului pentru sancțiuni al Commonwealthului.

fost examinarea situației din Africa în

Luînd cuvintul, președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, a 
cerut să fie luate măsuri mai 
severe împotriva regimurilor 
rasiste de la Pretoria și Salis
bury, preconizînd, între altele, 
extinderea sancțiunilor la trans
porturile poștale și 
cații. Un punct de 
mănător au expus 
fanții Australiei și 
lande.

In intervenția sa, 
externe al Zambiei, E. H. K. 
Mudenda, a declarat că în Afri
ca de Sud nu este posibilă o 
schimbare pe cale pașnică a 
situației, atît timp cît se men
ține axa Pretoria-Salisbury-Li- 
sabona. Totodată, el a afirmat 
că Marea Britanie nu își asumă 
pe deplin obligațiile care îi re
vin in ceea ce privește sancțiu
nile Împotriva Rhodesiei.

La rîndul său, președintele 
Nigeriei, generalul Yakubu 
won, a declarat că, 
Commonwealthul, cît și 
organisme internaționale,

telecom uni- 
vedere ase- 
și reprezen-
Noii Zee-

ministrul de

Go- 
atit 
alte 
tre-

economică
fomâno-iraliiană
Cu prilejul vizitei oficiale 

efectuate in Irak, ministrul 
secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, Ni
colae M. Nicolae, a confe
rit cu Taha Al-Jazrawi, 
membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, 
ministru al industriei și mi
nistru interimar al petrolu
lui și resurselor miniere. 
Convorbirile, desfășurate in
tr-o ambianță prietenească, 
s-au referit la promovarea 
relațiilor economice româno- 
irakiene pe diverse planuri.

La încheierea vizitei, des
fășurată într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, mi
nistrul secretar de stat Ni
colae M. Nicolae și minis
trul irakian al economiei, 
Hikmat Al-Azzawi, au sem
nat un protocol prevăzînd 
măsuri în vederea dezvoltă
rii schimburilor comerciale 
și cooperării economice ro- 
mâno-irakiene.

La plecarea din Bagdad, 
oaspetele român a fost con
dus de ministrul irakian al 
economiei și de funcționari 
superiori din același minis
ter.

A fost prezent însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României la 
bagdad, Vladimir Vișinescu.

buie să acționeze mai hotărit 
pentru aplicarea sancțiunilor 
împotriva regimului rasist al lui 
Ian Smith. Dar, a precizat șe
ful statului nigerian, atît timp 
cit Marea Britanie refuză să in
tervină în Rhodesia, iar S.U.A. 
și Japonia continuă să ignore 
sancțiunile, această’ problemă a 
Africii trebuie să fie rezolvată 
de africanii înșiși.

Raportul prezentat de Comi
tetul pentru sancțiuni al 
Commonwealthului face cunos
cut participanților că sancțiuni
le împotriva Rhodesiei au avut 
efecte parțiale asupra econo
miei acesteia și cere, totodată, 
să se ia măsuri împotriva acelor 
țări care nu respectă blocada 
instituită împotriva regimului 
lui Ian Smith.

Grupul țărilor africane 
Commonwealthului a 
plan în legătură cu 
regimurilor rasiste 
de Sud și Rhodesia, 
preconizează între altele, că Ma
rea Britanie trebuie să intervină 
pentru a obține eliberarea tu
turor prizonierilor politici din 
Rhodesia și să ia măsuri pen
tru respectarea sancțiunilor și 
extinderea acestora la transpor
turile aeriene, poștale și tele
comunicații. Se prevede, de 
asemenea, ca membrii Common
wealthului să ceară acelor țări 
care mențin relații economice cu 
Africa de Sud să reducă trep
tat aceste legături. Totodată,

• guvernele țărilor membre tre
buie să ceară aliaților Portuga
liei să nu mai acorde sprijin 
politicii colonialiste a acestei 
țări în Africa. Documentul pre
vede, totodată, necesitatea ca 
guvernele țărilor membre ale 
Commonwealthului să acționeze 
în cadrul O.N.U. pentru îezol- 
varea neîntîrziată a problemei 
Namibiei.

ale 
alcătuit un 

problema 
din Africa 
Acest plan

Patrioți angolezi in timpul unei misiuni de luptă.

Convorbirile de la 
La Celle Saint-Cloud

In cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc 
după cea de-a 20-a intilnire 
de la La Celle Saint-Cloud, 
între reprezentanții Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud și ai Administrației de 
la Saigon, purtătbrul de cu- 
vînt al delegației G.R.P., Li 
Van Su, a relevat că trata
tivele bat pasul pe loc din 
cauza încălcării de către 
partea saigoneză a principa
lelor prevederi ale Acordu
lui de la Paris cu privire la 
incetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam. In 
cadrul ultimei ședințe. a 
subliniat Li Van Su. delega
ția G.R.P. a atras atenția a- 
supra* situației grele in care 
se află sute de mii de deți
nuți politici din închisorile 
saigoneze.
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Vizita tovarășului llie Verdet

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei, Mariano Ru
mor, a primit, joi, la Palazzo 
Chigi, pe tovarășul llie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al. Republicii So
cialiste România. In cursul in- 
tilnirii, care s-a desfășurat în- 
t.r-0 atmosferă cordială, a fost 
evocată cu deosebită căldură 
recenta vizită pe care a efec- 
tuat-o in Italia președintele Con
siliului de Stat ar României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, mo
ment de importanță deosebită 
în evoluția relațiilor de priete
nie dintre România și Italia.

Cu această ocazie, a fost re
afirmată dorința comună a ce
lor două părți de a transpune 
in fapt importantele documente 
semnate în cursul vizitei șefu-

Construcții noi de locuințe in R.P.D. Coreeană
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lui statului român în Italia, ho- 
tărîrea de a intensifica în con
tinuare colaborarea bilaterală 
pe multiple planuri precum și 
cea pe plan internațional din
tre cele două țări, în intere
sul lor reciproc, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

La intilnire a fost prezent 
Iacob Ionașcu, ambasadorul 
României la Roma.

★
La sediul C.C. al Partidului 

Comunist Italian a avut loc, joi, 
o intilnire a tovarășului llie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al Partidului Co
munist Român, cu tovarășii 
Carlo Galuzzi, membru al Bi
roului Politic și al Direcțiunii 
P.C.I.. Nello di Paco, membru 
al C.C. al P.C.I., și Franco San- 
tarelli, activist la secția externă 
a P.C.I.

Cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
preocupările actuale ale celor 
două partide, cu dezvoltarea 
in continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian. în
tâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Călătorii soliști la 
Quito in către amiaza 
zilei pot trăi, ca in 
povestirile Iui Hof
fman, momentul inso
lit al pierderii umbrei: 
cu un contur din ce in 
ce mai straniu, din ce 
in ce mai mică, rulată 
parcă de o mină invi
zibilă. umbra se adună 
ușor, dispărind sub 
tălpi. E un moment, 
intr-adevăr singular, 
capriciu logic al E- 
cuatorului, dar in nici 
un caz. trăit la Quito, 
nu poate fi favorabil 
amatorilor de etimo
logii, cei care ar putea 
să creadă că numele 
orașului vine chiar de 
la acest fenomen de 
„luare" a umbrei, qu- 
i'tar în spaniolă insem- 
nind, in primul rind, 
a lua. Quito — cuvînt 
quechua — n-a fost 
doar un oraș, ci o 
parte a Marelui Im
periu incaș, partea de 
nord, cea pe care la 
moartea sa (1525) Inca 
Capac a lăsat-o fiului 
său, Huascar, in timp 
ce partea de sud a re
venit celuilalt fiu, A- 
tahualpa.

Etimologia ar putea 
fi folosită, insă ca un 
pretext jurnalistic, 
pentru mai tîrziu, cind, 
efectiv, quitar a în
semnat și in această 
parte a lua : spaniolii 
au luat cei dinții, mai 
apoi teritoriul quiteno 
a fost încorporat (1538) 
viceregatului Peru, 
pentru ca după strigă
tul de independență 
de la 10 august 1809 șl 
după victoria de la 
Pichincha (1822) să 
facă parte din Marea 
Columbie, de lă care a 
fost desprins (1830) de 
țeneralul Flores pen
tru a-1 transforma în
tr-o feudă a sa.

Și verbul a lua a 
continuat să funcțio
neze pe mai departe : 
statisticile, enciclopedi
ile. dicționarele, alma
nahurile și hărțile nu 
s-au pus niciodată de

lismul intr-un termen 
al locului, cu o foarte 
accentuată inutilizare 
a pămintului și acel 
unic fenomen de scla
vie contemporană — 
huasipungo (yanacon- 
azgo pongo sau colona- 
to, în alte părți) — 
parcelă infimă pe care 
populația indigenă o 
primește în folosința 
sa, urmînd să lucreze 
toată viața pe latifun
dia stăpînului ; in zo
nele joase. așa-zise de 
coastă, s-au dezvoltat, 
în schimb, proprietă
țile mici, industriile și, 
firește, comerțul.

Factorul geografic a 
influențat din ce în ce 
mai mult deosebirea

reno. Modus-ul Viven
di semnat, in 1937, in
tre Ecuador și Vati
can — toate acestea 
din cauza mult discu
tatului Patronat), eta
pele de existență ale 
țării — marcist-civi- 
listă, sub Urbina : de 
progresism, sub Bor
rero ; alfaristă sau de 
caudilaj liberal, sub E- 
loy Alfaro și Leoni
das Piaza și a banqui- 
som-ului sau pluto- 
crației — se explică u- 
șor în „curgerea" lor, 
alături de constituțiile, 
promulgate una după 
alta, ca niște dispoziții 
de tranzit.

Guvernul constituit

Ecuador
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SACRA RENTABILITATE
In cartierul Haighit-Ashbury din San Francisco, printre 

alte clădiri ca toate clădirile se află una care adăpostește o 
hoardă blajină de tineri desculți, pletoși, peticiți și, mai pre
sus de orice, taciturni. O atmosferă pură, naivă, sacramen
tală, domină „Casa Oracolelor" pentru că așa se numește 
stabilimentul eu pricina. Aici, un număr impozant de juni 
și june, săturați de viața cea de toate zilele, in conținut și 
formă, au ales, iluminați calea... domnului. Ei nu consumă 
nici alcool, nici droguri, nu gustă violența și nu pindesc, cu 
vreun gind rău. pe nimeni. Ei s-au retras pur și simplu 
din afaceri spre a medita în colectiv asupra deșertăciunii, 
omenești privită global. Sondîndu-și fiecare în parte, labirin
tul interior și neajungînd Ia nici o concluzie, dînșii înghit, 
rar, legume, beau lapte și așteaptă, îndărătnici și în poziție 
orizontală, revelația ocultă a muzicii sferelor.

La Vancouver, în „Casa Marantha", altă „comună" își poar
tă viața intr-un stil comparabil. Totuși, spre deosebire de 
copiii domnului din San Francisco permanent abulici, cei din 
Vancouver renunță, cîteva ore pe zi, Ia suava halucinație, în
treținută de un regim dietetic foarte sever, trăgînd Ia șapiro- 
graf cîteva sute de foi. Este vorba de o specie de ziar ad- 
hoc, în care cei mai fericiți dintre cei fericiți își publică vi
ziunile cerești colectate in dulcele lor somn care, desigur, 
nu este un somn propriu-zis, ci o leneșă stare de trezie în 
căutarea aceluiași dumnezeu pîndit eu adorație și de cei din 
Oneida (New York), New Harmonie (Indiana), Brook Farm 
(Massachusetts) etc, etc.

Așadar, alături de comunele hipiste, ale „îngerilor negri" 
care cultivă, dimpotrivă, cuțitul, bita și, în general, răfuiala, 
pe harta spirituală a unei tinereți turmentate a apărut miș
carea copiilor domnului. Orașele nord-amerîcane, contamina
te pe rind, adăpostesc tot mai multe cuiburi, refugii și „plat
forme" în care proaspeții misionari își adună, la un loc boc
celele si oarba speranță — ,,en vogue" — a ridicării indivi
duale. line și absolute, spre ceruri...

Fenomenul nu putea rămîne nestudiat. Theodore Raszak 
de Ia Universitatea din California a și tras concluzia. în urma 
unui studiu laborios, că cei mai noi și mai ambițioși căută
tori ai domnului nu sint, de fapt, religioși în accepție curen
tă. Ei reprezintă doar o formă a „contra-culturii" pe care 
junii nomazi, comunele drogurilor sau hippy o ilustrează prin 
alte forme (și metode). La fel gindesc și aiți cunoscuți so
ciologi și psihologi americani precum Harvey Cox, Myron 
Bios’ sau Henry Miller care avansează argumente infailibile.

Cu Biblia în mină, blînzii contestatari nu sînt niște reli
gioși. Ei nu împărtășesc morala simplă prevăzută în cartea 
lor de căpătîi întrucît, conform testelor efectuate pe capete
le dinșilor, nu își împart nici hrana cu săracii veritabili, nu 
îi primesc alături pe cei fără adăpost, nu au grijă de bolnavi 
și, in general, nu fac bine aproapelui. Junii și junele iși fac 
un soi de bine sieși amuzîndu-se, serios și profund. In ace
lași timp, stimulează marketingul celor sfinte. Firme răsărite 
peste noapte produc în stil mare afișe pe teme de extracție 
biblică, amulete și vestimentație apostolică, discuri și benzi 
de magnetofon cu rugi, invocări și leșinătoare coruri. Aface
rea merge, fenomenul prinde chiag și, ca un făcut, numeroși 
„îngeri negri" au renunțat la bîtă și cuțit și acum cîntă cu
minți. purtînd pe frunțile înguste coroane de spini. De plas
tic. Doi dolari coroana.

RADU BUDEANU

acord in ceea ce pri-
vește suprafața țării,
fiecare indicind ali
ceva.

Oricum insă. cei

• LA 8 AUGUST. intre 
împuternicitul Ministerului 
transportului al R.D.G.. Hcinz 
Gerber, și împuternicitul Mi
nisterului federal pentru co
municații al R.F.G.. Adalbert 
Sloltenhoff. a avut lor o con
vorbire in legătură cu zilele 
in care se poate călători in
tre cele două state germane, 
in regiunile de graniță, pre
văzute în acordul care re
glementează bazele relațiilor 
dintre cele două state ger
mane.

270 670 k.m.p. (apro
piate acestei cifre sint 
altele două: 263700 și 
256 000) ai țării, cu o 
populație oscilind in 
jurul a 20 locuitori pe 
kilometru pătrat, pla
sează Ecuadorul intre 
țările de mijloc ale 
continentului sudic, 
factorul geografic ur- 
mînd să joace, poate, 
rolul cel mai impor
tant : in zona de munte 
s-au instalat marile 
latifundii, gomano-

dintre aceste zone, ca 
în teoriile lui Jung, 
mareînd pînă și felul 
de a fi al oame
nilor și indreptățin- 
du-i pe mulți dintre 
foarte bunii cunoscă
tori ai continentului 
(Eduardo Benito — 
Ecuador : drama para- 
doja. Mexic 1950 ; 
Francisco Morales, Pa- 
dron — Historia de 
Hispanoamerica. Se
villa, 1972 etc.) să vor
bească, în cazul Ecua
dorului. de un Război 
al Geografiei, punind 
față in față cele două 
mari orașe ale țării, 
Quito și Guayaquil, 
fiecare cu partidul său: 
conservatorii in cel 
dinții, liberalii în cel 
de al doilea, ințr-un 
„patriotism regiona
list" care a debilitat 
pe lungi perioade uni
tatea națională, proli- 
ferind etnități politice 
ji tendințe ideologice 
tot mâi diferite.

Dacă Ia aceasta se 
adaugă date de natură 
economică, socială 
(veșnică problema a 
populației de origină, 
săracă și neștiutoare 
de carte) și religioasă 
(reaplicarea Decretu
lui Carolin la jumă
tatea secolului trecut, 
concordatul semnat de 
Gabriel Garcia Mo-

in februarie anul tre
cut sub președinția 
generalului Guillermo 
Rodriguez Lara, a în
ceput, doar la cîteva 
zile de la luarea pute
rii, aplicarea unor re
forme reale ale struc
turilor sociale și econo
mice ale țării. Multe 
dintre acestea sint deja 
împlinite, iar rezulta
tele nu au iniîrziat, 
ceea ce i-a determinat 
pe mulți observatori 
ai continentului să 
vorbească de o nouă 
experiență progresistă 
a militarilor. dună 
cea din Peru. S-au 
găsit chiar elemente 
de comparație absolut 
identice : militarii din 
Peru l-au înlăturat pe 
președintele țării in 
clipa cind acesta n-a 
putut explica unde s-a 
putut pierde faimoasa 
pagină a 11-a dintr-un 
acord cu Internatio
nal Petroleum Compa
ny. pagină care cu
prindea tocmai bene
ficiile firmei : in E- 
cuador. Velasco Ibarra 
n-a știut nici el unde 
s-a „rătăcit" pagina a 
25-a dintr-un acord a- 
semănător, semnat cu 
concernul Texaco-gulf, 
căreia i se concesio
naseră, pe nevăzute, 
un milion și jumătate

hectare, pline cu zăcă- 
mînt petrolifer. Ban
ca Chase Manhattan a 
încercat în acele clipe 
„salvarea" președinte
lui, promițînd un aju
tor, sub formă de îm
prumut (întotdeauna 
aceste „împrumuturi" 
se reîntorc cam de trei 
ori mai mari intr-un 
singur an, din conti
nentul latino-ameri- 
can.„), in valoare de 
50 milioane dolari.

Tentativa aceasta a 
fost însă fără succes: 
Texaco-gulf a trebuit 
să restituie o parte din 
terenurile concesionate, 
nici o altă firmă n-a 
mai putut obține astfel 
de acorduri, iar con
ducta lungă de 500 km, 
traversînd Anzii pen
tru a cobori la Balao, 
lingă Esmeralds, con
ductă care duce in 
port, în fiecare zi, 
250 000 tone petrol, ur
mează să revină țării, 
imediat ce s-a amor
tizat.

Rezultatele de care 
vorbeam mai înainte 
sint limpezi : numai 
pînă acum Ecuadorul 
a obținut 107 milioane 
dolari din exportul 
produselor sale (dublu 
din totalul realizat în 
1972), export ce Începe 
să se diversifice (pină 
la descoperirea petro
lului 65 la sută din 
export era realizat 
din producția de ba
nane), paralel cu in
dustrializarea bogății
lor naționale, fenomen 
necunoscut pină acum 
într-o țară a monocul- 
turii. Stabilirea ape
lor teritoriale la 200 
mile — caz unic in a- 
nalele marinei nord- 
americane, unul dintre 
vasele ei cele mai mari 
a fost nevoit să intre 
in port, recunoscîn- 
du-și culpa — repre
zintă, tot o măsură de 
protejare a bogățiilor 
țării, in perfect parale
lism cu celelatle state 
riverane Pacificului.

Ecuadorul a intrat 
efectiv în etapa re
formelor concrete, 
multe dintre ele deloc 
ușoare: înlăturarea la- 
tifundismului impro- 
ductiv (0,3 la sulă din 
populația țării deține 
50 lâ sută din pămin- 
tul bun pentru agri
cultură,..), realizarea 
de căi de comunicații 
care să lege regiunile 
țării, industrializarea, 
educarea populației in
digene. înlăturarea re
gionalismului geogra
fic și politic, transfor
marea. altfel spus, a 
fizionomiei sociale, e- 
conomice și culturale, 
proces care să expri
me propriul său des
tin istoric. Destin care, 
treptat, va modifica 
semantica verbului 
quitar, a lua, pentru 
a se reîntoarce la qui
teno, cuvînt quechua, 
rostit sau gîndit cu 
mîndria firească.
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într-o amplă corespondență 
din Bangkok, cotidianul elvețian 
NEUE ZURCHER ZEITUNG rela
tează despre „zilele de mare în
cordare" prin care au trecut cen
trele universitare tailandeze. Po
trivit aprecierii corespondentu
lui citat, este vorba de unele 
dintre cele mai puternice de
monstrații de protest și revendi
cative studențești pe care le-a 
cunoscut lumea universitară în 
Tailanda.

Starea de tensiune a avut ca punct de 
plecare greva de protest a studenților de 
la Universitatea Ramkanhaeng din Bang
kok. Greva a constituit replica studenților 
la măsurile restrictive luate de rector, mă
suri care interziceau orice reuniune a stu
denților în afara cursurilor și pe care tine
rii le-au considerat arbitrare, intr-o scrisoa
re deschisă, publicată de unele ziare din 
capitala tailandeză, studenții de la Uni
versitatea Ramkanhaeng arătau că deci
zia rectorului urmărea, în fapt, să împiedice 
orice protest și orice acțiune organizată a 
tinerilor împotriva masivelor sporuri de 
taxe și a condițiilor precare de studiu.

Tocmai din cauză că a avut la origine 
o stare de lucruri care-i preocupă în cel 
mai înalt grad pe studenții tailandezi - 
costul' ridicat, al frecventării universității, 
aglomerarea din facultăți și slaba înzestra
re materială a școlilor superioare - greva

Revendicări 
studențești 
la Bangkok

• Demonstrație de stradă —
maraton: o zi și o noapte • Spri

jinul opiniei publice
de la universitatea din Bangkok a provo
cat o veritabilă „reacție în lanț". Studen
ții de la toate școlile superioare din capi
tală au organizat o demonstrație de pro
test care a durat, neîntrerupt, o zi și o 
noapte. Coloanele de studenți au parcurs 
străzile orașului, oprindu-se în fața unor 
sedii ale autorităților de resort și revendi- 
cînd sporirea fondurilor alocate universi
tăților ca și ușurarea poverii taxelor de 
frecvență. Această demonstrație de stradă 
— maraton a fost punctată de ciocniri; cu 
poliția înregistrindu-se răniți, în rîndurile 
tinerilor demonstranți. A urmat o altă ac
țiune în șirul manifestărilor protestatare : 
studenții universităților Chang Mai și 
Khong Khaen de asemenea din centrul 
universitar Bangkok - au declarat grevă, 
baricadîndu-se temporar, aproape două 
zile, in amfiteatre.

mai
Trebuie remarcat faptul că una din cele

simptomatice trăsături ale mișcâr re

vendicative studențești a constituit-o largul 
sprijin primit de studenți din partea celor 
mai diferite sectoare ale opiniei publice 
tailandeze. „Tot ceea ce s-a intimplat in 
jurul lungului marș de protest al studen
ților - remarcă în corespondența sa coti
dianul elvețian citat — este un indiciu al 
sprijinului foarte larg pe care-l găsește în 
rîndul tailandezilor ideea unei reforme de
mocratice a universității ca o parte a unor 
reforme democratice generale insistent ce
rute de populație în ultimii ani".

Autoritățile guvernamentale n-au rămas 
insensibile la starea de încordare din cen
trele universitare. Dincolo de anularea mă
surilor restrictive de la universitatea Ram- 
kanhaeng s-a hotărît crearea unei comisii 
interuniversitare, formqte din specialiști ai 
ministerului de resort, cadre didactice și re
prezentanți ai studenților care să treacă ia 
elaborarea unor „modificări de. structură" 
în universități. Ca măsuri imediate se pre
vede „înghețarea" taxelor universitare, un 
control al plafonului de taxe în universi
tățile particulare și sporirea alocațiilor din 
bugetul statului pentru universitățile din 
rețeaua de stat.

Actualmente, organizațiile studențești, 
sprijinite de o considerabilă pqrte a corpu
lui didactic universitar, ca ’ și de sectoare 
largi ale opiniei publice, militează insistent 
pentru trecerea efectivă la o reformă pro
fundă, democratică, a școlii superioare tai
landeze. Se revendică atît deschiderea mai 
largă a universităților pentru toți tinerii 
dotați, cît și modernizarea școlii superioare, 
astfel incit aceasta să promoveze mai activ 
crearea de cadre de specialiști atit de ne
cesare, să aducă o contribuție mai sub
stanțială la dezvoltarea țării,

P. NICOARÂ

INFAILIBILUL RAFFLES : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 
18,30; 21). Capitol (orele 9.30:
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina Luceafărul (ora 20.15). Gră
dina Capitol (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Scala (orele 9; 11.15; 13,30: 16;
18,30; 21). București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Stadionul

Dinamo (ora 20). Grădina Bucu
rești (ora 20).

DISTRATUL : Patria (orele 10; 
12,30; 16; 18,30: 21), Festival
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21). 
Grădina Festival (ora 19,45).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Favorit (orele 9,15: 11,30: 
13,45; 16: 18,15; 20.30). Melodia
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30:
20,45) Modern (orele 8,30; 11: 13.30: 
16; 18,36: 21), Grădina Modern
(ora 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI j Cen
tral (orele 10; 14.30: 19).

ORDONANȚA SELMENKO: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

FLORENTINER nr. 73 î Doina 
(orele 11; 13; 15,30; 18; 20,30: Pro
gram de desene animate pentru 
copii — ora 9,30).

CARTEA JUNGLEI î Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18 15;
20.30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI • 
Buzești (orele 9; 11,30: 13,45; 16; 
18.15; 20.30), Gloria (orele 9: 11.15; 

•13,30; 16: 18 15: 20,30). Grădina Bu
zești (ora 20,15) Grădina Select 
(ora 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
Popular (orele 16: 19).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Timpuri Noi (orele 9.15—18.45 în 
continuare) Program de ’ docu
mentare (ora 20.30).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE 1 Gri-

vița (orele 8,45; 11,15; 13,30; 15 45; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18.15; 20,30). Grădina 
Tomis (ora 20).

TU, EU ȘI MICUL PARIS î 
Giuleștl (orele 15,30; 18: 20,30).

JUCĂTORUL j. Cotrocenl (orele 
15.30; 18; 20.15).

CU COPIII LA MARE î Pacea 
(orele 16; 18; 20).

TE AȘTEPTAM. FLACAULE ! î 
Unirea (orele 16: 18: 20).

ULTIMUL CARTUȘ : înfrățirea 
(orele 15.30: 18: 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURT : 
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), Gră
dina Aurora (ora 20).

CIPRTAN PORUMBESCU Da
cia (orele 9: 12.30; 16: 19.30).

FLUTURII SÎNT LIBERT : Bu- 
cegi (orele 15,30; 17.45: 20). Flo- 
reasca (orele 15.30: 18; 20,30) Gră
dina Bucegi (ora 20.30).

ANTONTU ȘT CLEOPATRA î 
Lira (orele 15,30; 19), Grădina Lira 
(ora 20,15).

SUCCESE ALE
ECONOMIEI PERULUI
Guvernul peruan a în

registrat succese deose
bite in dezvoltarea in
dustriei miniere, deveni
tă un sector-cheie al 
economiei naționale, re
levă agenția PRENSA 
LATINA.

Datorită unui , vast program 
privind construirea de noi to
pitorii și rafinării pentru pre
lucrarea minereurilor extrase, 
ca și lucrărilor de amenajare 
a noi mine și de extindere a 
celor existente, exporturile pe
ruane de argint, zinc, cupru, 
fier, plumb și petrol au ajuns, 
în cursul anului 1972, la valoa
rea de 428 milioane dolari, ceea 
ce reprezintă o creștere de 17 
la sută față de aceeași perioa
dă a anului precedent. Valoarea

globală a producției miniere în 
cursul anului 1972 a fost de 
502 milioane dolari, urmind ca 
in perioada 1975—76 să ajungă 
la 1 933 milioane dolari. Pentru 
a favoriza creșterea productivi
tății in 1973—74, statul va face 
investiții de 250 milioane do
lari.

După cum a declarat ministrul 
peruan al energiei și minelor, 
Jorge Fernandez Maldonaldo, 
pe măsură ce noile obiective 
vor intra in funcțiune la capa
citatea normală — este vorba 
despre minele de la Toquepala, 
Tintaya, Santa Rosa, Cerro 
Verde și Cuâjone — producția 
globală se va ridica de la 200 000 
tone la 571 000 tone minereuri 
extrase.

Reuniunea 
de Miniștri 

i
In urma unei reuniuni a 

Consiliului de Miniștri, la San
tiago de Chile s-a anunțat ofici
al că guvernul de Unitate 
Populară a prezentat președinte
lui Salvador Allende demisia sa 
colectivă. Această măsură a 
fost adoptată de cei 15 miniștri 
demisionari — relevă agenția 
PRENSA LATINA — pentru ca 
șeful statului să poată dispune 
de „toată libertatea de acțiune 
in ceea ce privește formarea u- 
nui nou cabinet".

într-o declarație a președin-

Consiliului
din Chile

telui Allende, difuzată de Se
cretariatul- general al guvernu
lui, se precizează că în noua 
echipă ministerială vor fi in
cluși, pe lingă personalități ci
vile, și comandanții șefi ai for
țelor terestre, navale și aeriene.

în declarație se menționează, 
de asemenea, că președintele 
Allende intenționează ca. îm
preună cu noul său cabinet, să 
adopte o serie de măsuri menite 
să pună capăt acțiunilor de sa
botai, dirijate de elementele po
litice de extremă dreaptă.

...ȘI SALUTA RÎNDUNELELE : 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Munca (orele 15,30; 18; 20.15), Fe
rentari (orele 10; 12,30; 15.30; 17,45; 
20).

JANDARMUL LA PLIMBARE î 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9;
11.15; 13.30; 15.45; 18: 20,15).

SUNETUL MUZICn i Viitorul 
(orele 16; 19,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ t Arta 
(orele 15.30; 18: 20) Moșilor (o- 
rele 16; 18). Grădina Moșilor (ora 
20), Grădina Arta (ora 20,30).

PROGRAMUL ni
9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ,.Există un partid 
aci . în Carpați" ; de Claudiu Negu- 
lescu. 10,00 Clubul curioșilor. 11,00

Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ : Ion Luican. 11,30 Antract 
muzical. 12.00 Transmisiuni directe 
din tară. 12,10 Invitație în fonote
că. 12,55 Melodia zilei. 13,00 Închi
derea emisiunii de dimineață. 17.00 
știrile după-amiezii. 17.05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arhitectura. 18.10 
Temă cu variațiuni : din lirica 
anotimpurilor. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 În . direct... de la Fabrica de 
instrumente muzicale ,,Doina". 
19.30 Știri. 19,35 Discuri de muzică 
populară cu Teodor Zavaidoc și 
taraful Costică Tandin. 20,00 Edu
cație, răspunderi : Marea familie a 
Șantierului hidroenergetic de pe 
Lotru. 20.30 Concertul nr. 2, op. 23 
în re minor pentru pian și or
chestră de Mac Dowel. 21.00 Radio- 
super-top. Tonul — topurilor. 22 00 
Radiojurnal. Buletin meteorologe. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22 35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23.15 Poe
tica. Cătălin Bordeianu. 23.20 Jazz- 
variete. 23,55—24,00 Ultimele știri.
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