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ELENA CEAUȘESCU, ELENA CEAUȘESCU,
0 VIZITĂ OFICIALĂ

La invitația președintelui Re
publicii Chile, dr. Salvador 
Allende Gossens, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovară-

șui Nicolae Ceaușescu, va face, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială in 
Republica Chile, în a doua ju
mătate a lunii septembrie a.c.

0 VIZITĂ OFICIALĂ

La invitația președintelui Re
publicii Argentina, dr. Râul 
Lastiri, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială in Republica Ar
gentina, în ultima decadă a lu
nii septembrie a.c.

CONSUMURI MINIME TOVARĂȘUL

EFICIENȚĂ MAXIMĂ NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELEGAȚIA COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA'

un imperativ al muncii creatoare
Ne mindrim pe bună dreptate cu saltul uriaș pe care l-am 

realizat sub conducerea partidului in industrializarea socialista, 
in dezvoltarea bazei energetice a țării. De la o producție de 
energie care ne situa în 1938 printre ultimele țări din Europa 
am ajuns azi - prin mari eforturi financiare ale statului, ale în
tregii societăți - să producem de zece ori mai multă energie 
electrică decit produceam la finele primului cincinal. De altfel, 
se știe, țara noastră a înregistrat și continuă să înregistreze unul 
dintre cele mai mari ritmuri de dezvoltare din lume. Cum era 
firesc, un puternic avint au luat industria chimică, industria 
metalurgică, industria materialelor de construcții, adică acele 
ramuri industriale mari consumatoare de energie și combustibil. 
Din păcate insă se constată că aceste consumuri sint exage
rate, depășind normele atinse in aite țări, ceea ce influențează 
negativ prețul de cost al produselor. Este semnificativ in acest

Termocentrala electrică Mintia — Deva

REZERVELE NU 
SÎNT EPUIZATE

în cursul acestui 
an energeticienii de 
la Mintia și-au 
propus să economi
sească 600 000 kwh 
energie electrică. 
Angajamentul a 
fost depășit, econo
miile cifrîndu-se la 
peste 1 milion kwh. 
Reducerea consu
mului propriu de 
energie nu consti
tuie, așadar, preo
cuparea exclusivă 
a proiectanților și 
constructorilor de 
utilaje, ci și a mun
citorilor, maiștrilor, 
inginerilor de la 
exploatare și în
treținere.

— La începutul 
anului, ne-a decla
rat ing. Tiberiu 
Erșek, șeful birou
lui urmărire pro
ducție. am elaborat

un plan detaliat de 
economisire a com
bustibililor și a e- 
nergiei electrice. 
Rezultatele bune 
obținute ne-au de
terminat ca după 
numai cîteva luni 
să-1 refacem și 
să-l completăm cu 
noi măsuri. Nu o 
să rămină nici a- 
cesta imuabil pen
tru că realitatea, 
căutările neobosite 
ne oferă soluții noi, 
mai eficiente.

în loc să ni le 
prezinte academic, 
inginerul Erșek 
ne-a invitat să vi
zităm hala pentru 
a ne convinge di
rect despre ce este 
vorba.

— Dacă ați mai 
fost în termocen
trala noastră, a-

daugă el, puteți 
face o comparație.

într-adevăr, nu 
ne-a fost greu să 
sesizăm deosebirile 
față de trecut. în 
hala turbinelor, ca 
și în camerele de 
comandă nu am 
mai întîlnit arzînd 
becuri inutil (cum 
se întîmpla pînă nu 
de mult). Oamenii 
lucrează la lumină 
naturală și nu se 
simt deloc stinje- 
niți. S-ar părea că 
economia realizată 
astfel este minoră, 
dar la nivelul unui 
oraș se cîștigă

ALEX, 
BALGRADEAN

(Continuare 
în pag. a ll-a)
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Cen- 
din 

Dong 
mul-

sens faptul că in industria chimică și metalurgică, de pildă, 
costul energiei electrice in totalul cheltuielilor de producție 
este de peste zece la sută, iar în industria materialelor de con
strucții de 14,5 la sută. In aceste condiții nu se poate vorbi de 
o adevărată eficiență economică, lată, de ce la Congresul al 
X-lea, la Conferința Națională a partidului, cu alte numeroase 
prilejuri, secretarul general al partidului atrăgea atenția asupra 
eforturilor pe care trebuie să le depunem pentru înlăturarea 
acestor păgubitoare scurgeri de energie, pentru schimbarea 
tehnologiilor învechite care înregistrează consumuri nejustificat 
de mari. Lupta pentru gospodărirea rațională a energiei elec
trice și combustibililor trebuie intensificată in toate sectoarele, 
la fiecare loc de muncă, pentru ca intr-adevăr actualul cincinal 
să devină — așa cum ne-am propus — cincinalul inaltei efi- 
ciențe economice.

Cu șantierele 
tării în 
legătură 
directă

Reporterii „Scînteii tinere
tului" pe traseele întrecerii 
pentru realizarea programu

lui de investiții.

Recolta viitoare 
se pregătește acum!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, la 
26 august, delegația Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de tovară
șul Kim Dong Gyu, membru al 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

La convorbire au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Li Min Su, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

în cadrul convorbirii, condu
cătorul delegației coreene a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj cordial de 
prietenie și cele mai calde sa
lutări frățești din partea tova
rășului Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, iar poporului ro
mân, Partidului Comunist Ro
mân. urări de noi realizări în

construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru mesajul și 
urările transmise, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
conducătorul delegației coreene 
ca la întoarcerea in țară să 
transmită tovarășului Kim Ir 
Sen, conducerii de partid și 
de stat a R.P.D. Coreene, un 
călduros salut, in numele său 
și al conducerii de partid și de 
stat a țării noastre, împreună 
cu cc-le mai bune urări de suc
ces poporului frate coreean în 
activitatea pentru construirea 
socialismului in Republica 
Fopulară Democrată Coreeană 
și pentru unificarea pașnică și 
independentă a patriei.

în timpul întrevederii au fost 
abordate unele probleme ale 
activității celor două partide și 
state, ale dezvoltării relațiilor 
bilaterale și s-a făcut un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
ale vieții internaționale.

S-a apreciat, cu deplină sa
tisfacție, că relațiile de priete
nie si colaborare frățească din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană se 
dezvoltă pe zi ce trece, în spi
ritul convorbirilor de la Phenian 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir

Sen, în interesul ambelor po
poare, al luptei antiimperialiste, 
al cauzei generale a păcii și 
socialismului.

în numele Comitetului 
trai al Partidului Muncii 
Coreea, tovarășul Kim 
Gyu a exprimat sincere 
țumiri pentru sprijinul frățesc, 
internaționalist, pe care Parti
dul Comunist Român. Republi
ca Socialistă România îl acordă 
luptei poporului coreean pen
tru unificarea pașnică, indepen
dentă, a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat deplina solidarita
te și întregul'sprijin al Parti
dului Comunist Român, guver
nului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor 
român față de cauza dreaptă a 
poporului coreean, față de po
ziția promovată de Partidul 
Muncii din Coreea și Guvernul 
R.P.D. Coreene, față de recente
le propuneri făcute de tovarășul 
Kim Ir Sen, la 23 iunie a.c., pri
vind, măsurile menite să ducă la 
apropierea dintre Nord și Sud, 
să împiedice divizarea Coreei 
și să contribuie la reunificarea 
țării, conform aspirațiilor între
gii națiuni coreene.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambiantă de caldă cor
dialitate și prietenie.

FAPTE DE MUNCĂ DE PE
OGOARELE DOLJULUI

Tractoarele ară fără întrerupere pentru a pregăti „patul" viitoarei recolte.

,,S-a răcorit vremea, semn că 
toamna se apropie — reflectea
ză Dumitru Dinișor, președinte
le Cooperativei agricole din 
Goicea. Porumbul și-a schimbat 
culoarea și culegătorii ii dau 
ocol. La floarea soarelui cam
pania de recoltare a fost de
clanșată, iar la in, sfeclă de 
zahăr și legume ritmul de re
coltare este cu fiecare zi inten
sificat ; pînă la 1 septembrie 
arăturile vor fi încheiate, iar o 
treime din suprafața destinată 
păioaselor va fi „strat de gră
dină". Pentru reușită ne batem 
să folosim bine fiecare ceas, 
am transformat și noaptea în 
zi“. Pentru agricultorii Dolju
lui spusele președintelui, Erou 
al Muncii Socialiste, le socotim 
realitate general valabilă. Ca 
argument în favoarea aprecierii 
aducem secvențe din amplul 
tablou al muncii desfășurate pe 
cele aproape jumătate milion 
hectare, anul acesta mai rodi
toare decit oricind.

AMBIȚIA INGINERULUI CIOANA

De 10 zile cooperatorii și me
canizatorii din Maglavit au de
clanșat campania producției vii
toare de grîu iar inginerul șef 
(și președinte al cooperativei a- 
gricole), Aurel Cioană expune, 
oriunde are prilejul, asupra fac
torilor tehnici și organizatorici 
meniți să determine obținerea 
unor producții medii de cel pu
țin 4 tone la hectar. „Am înlo
cuit toate soiurile calitative 
pînă acum, ne asigură dumnea
lui, cu „Aurora", „Libelula", 
„Caucaz" și „Lovin", iar cultu
ra va fi amplasată numai in te
ren irigat. 600 hectare grîu iri
gat ! Acum arăm, discuim și 
fertilizăm suprafața propusă. 
300 hectare au și fost recepțio
nate iar celelalte 300 vor fi gata

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

Oțelăria nr. 1, Platforma in
dustrială Tîrgoviște : un grup 
de tineri din partea benefi
ciarului descarcă ușile cup
toarelor de-abia sosite de la 

furnizor.

Foto: GH. CUCU

Interviul acordat 
de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
cotidianului „La Nacion“ 

din Chile 
în pag. a 4-a.

Clubul municipal București lansează

INVITAJII PENTRU 
TOATE VÎRSTELE

De curînd. asa cum se știe, a luat ființă, în Capitală Clubul 
sportiv municipal, menit să stimuleze dezvoltarea activității 
sportive de masă. Ce își propune, în acest sens, noul club . 
Ce forme de activitate se preconizează ? Iată cîteva din punc
tele discuției purtate ieri cu prim-vicepreședintele clubului, 
FLORENTIN VOICU.

— V-am ruga, de la bun în
ceput, să ne precizați care sint 
obiectivele principale, punctele 
de rezistență ale activității 
viitor a Clubului 
Bucureștiului ?

menilor, amenajarea terenuri
lor, a spațiilor necesare.

de
sportiv al

că scopurile 
în fond : a-

— Vă răspund 
sint... unul singur, 
tragerea unui cit mai mare nu
măr de bucureșteni pe terenu
rile de sport. Nu într-o activi
tate care să presupună, in pri
mul rînd, performanța ci pen
tru asigurarea unui atit de ne
cesar minim de mișcare fiecă
ruia dintre noi. Desigur, că din 
această dorință decurg o serie 
întreagă de alte sarcini : găsi
rea celor mai nimerite forme 
de atragere către sport a oa-

— Tinerii bucureșteni vor să 
știe ce ramuri de sport pot fi 
practicate în cadrul clubului 
dumneavoastră ?

— în principal, tenis, atletism, 
înot, volei, handbal, patinajj că
lărie, tir. De asemenea, vom a- 
corda atenție sporturilor meca
nizate, ciclismul și motoci- 
clismul. Mai intenționăm să în-

Interviu consemnat de 
SORIN SATMARI

(Continuare în pag. a Ill-a)
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L.spun cu justifi 
cată mîndrie 

elevii din Buzău)
Am vrut să aflăm cu o clipă 

mai devreme cum arată școala 
apropiatului septembrie in jude
țul Buzău, in sensul măsurilor 
stabilite la plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie, universul in 
care vor pătrunde purtătorii u- 
mformelor și ai ghiozdanelor. 
Constructorii, cadre didactice 
elevii formează colective de ac
țiune ce pot fi întilnite pe șan
tierele laboratoarelor, ateliere
lor școlare, ale noilor săli de 
curs, pe terenurile de sport 
djnd ultimul retuș muncii des
fășurate pe toată perioada va
canței. Semnificativ pentru

ELENA RUBELIi ,

(Continuare in pag. a ll-a)



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 2 LUNI 27 AUGUST 1973

Ritmul susținut pe șantierele de investiții se 
menține la toate obiectivele industriale, agro
zootehnice și social-culturale. Și ieri, ca și în 
zilele de 23 și 24 august, s-a lucrat pe majori
tatea șantierelor. Reporterii noștri au consem
nat hotărîrea constructorilor de a nu slăbi nici 
în continuare ritmul de lucru, pentru ca într-a- 
devăr, toate rămînerile în urmă să fie recupe
rate în cel mai scurt timp.

® ZI PLINĂ PE SCHE
LELE DIN CARTIERUL 
„PANTELIMON" BUCU
REȘTI

Șantierul de locuințe din pe
rimetrul șoselei Pantelimon. a 
fost și ieri deosebit de animat, 
au venit la lucru toți construc
torii. fără excepție.

Sintem cam rămași în urmă 
— ne spune șeful unei brigăzi 
de dulgheri. tovarășul Eugen 
Pop, de aceea am hotărît să lu
crăm zi de zi in această pe
rioadă, inclusiv duminica. In 
zilele de 23 și 24 august am re
cuperat o bună parte din ră- 
minerile în urmă iar azi am 
construit deja 30 de planșe, 
ceea ce echivalează cu o „zi 
plină".

Oamenii din echipa sa. Ale
xandru Bălan. Tudor Prodan. 
Nicolae Roșianu. ne asigură că 
își vor respecta angajamentul 
ca zilnic să-și depășească pre
vederile planului cu cel puțin 
20 la sută pentru a reintra in 
grafic.

Pe șantierul vecin lucrează 
constructorii de la I.C.M.-5. Cu 
trei-patru zile în urmă fusese 
predat beneficiarului, blocul 23. 
Acum se lucrează cu 120 de oa 
meni la blocurile 18—22 care 
totalizează 1.000 de apartamente.

— Toate vor fi date în folo
sință — spune cu certitudine 
inginerul Ion Ifrim, șeful șan
tierului. înainte de sfirșitul a- 
nului cînd avem termenul de 
stat.

Din cabina macaralei sale, 
utecistul Ilie Fierbințeanu, pe 
care zorii zilei de ieri l-au gă
sit la lucru, îl aprobă, nu fără 
satisfacția succesului la care 
contribuie și el.

ROMULUS LAL

• PRETUTINDENI UN
DE SE CONSTRUIEȘTE

Pe șantierele co istrucțiilor in
dustriale șl obiectivele destinate 
agriculturii, așa cum s-a angajat 
colectivul Trustului de construc
ții industriale Cluj, ritmul de 
execuție a atins un nivel încă 
neintilnit. Răspunzind chemării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

PE OGOARELE DOLJULUI
(Urmare din pag. I) 

înainte de jumătatea lunii sep
tembrie — pe măsura recoltă
rii sfeclei de zahăr, a porum
bului furajer și a celui pentru 
boabe, tractoriștii acționează lu- 
crind „neapăsați“ de timp, ca
litatea muncii este ireproșabilă, 
iar calitatea semănatului este 
alfa și omega pentru producția 
de grîu". Cota celor 4.000 kg 
propuse a se atinge anul viitor 
înseamnă la C.A.P. Maglavit cu 
aproape 300 kg mai mult de
ci t se prevedea a se obține in 
1975.

UN CALCUL CE INVITĂ LA 
INIȚIATIVĂ

Ing. Tudorache Ciobanu din 
cadrul Direcției generale jude
țene agricole Dolj calculează : 
un hectar fertilizat cu îngră
șăminte naturale nu costă mai 
mult de 200 lei, iar sporul de 
producție este minimum de 
1.000 kg. Iar unitățile agricole 
doljene pot fertiliza anual cir
ca 100.000 hectare. în vara a- 
ceasta, însă, doar cîteva unități 
agricole (Gighera, Zăval, Me- 
deea, Moțăței. Negri, Lipov și 
Goicea) se pot lăuda că au dat 
importanța cuvenită prețiosului
și atit de ieftinului îngrășământ, 
in rest — aproape 200 de uni
tăți agricole — il lasă încă să 
se piardă privind doar înspre 
combinatul chimic și așteptînd 
azotatul de amoniu, superfosla- 
tul sau ingrâșămîntul complex 
pentru care plătesc sute de mii 
de lei. Organizațiile U.T.C. n-ar 
putea interveni, luînd sub pa
tronaj, utilizarea eficientă a a- 
cestei resurse ? Categoric da, 
numai că atit consiliul tineret- 
sătesc, cit, mai ales, comitetele 
U.T.C. ar trebui să treacă la 
fapte, declanșind, după cum a- 
precia tovarășul Ciobanu. a- 
ceastă „cea mai stringentă și 
valoroasă lucrare a acestei pe
rioade".

53 UNITĂȚI AU ÎNCHEIAT 
ARATURILE

Noi n-am putut surprinde „pe 
viu" evenimentul decit la coo
perativa agricolă din Carpen, 
joi 23 August, la amiază. Ulti
mele brazde au fost intoarse 
de Aurel Pătrașcu, Marian Bor
dei, Constantin Anghel și Con
stantin Țurcâ. Lucrări de cali
tate, dovadă a efortului con
tinuu depus ziua și la lumina 
farurilor. Au mers „ceas" și 
tractoarele a căror viață pro
ductivă a fost prelungită prin 
preluarea inițiativei uteciste 
„Mașinile agricole ajunse la 
vîrsta casării vor lucra cel pu
țin încă 2 ani", s-au descurcat 
bine și cei . 7 tineri ai satului ce 
au deprins în iarna trecută me
seria de mecanizator. Iar dacă 
ar fi să generalizăm, se impu
ne apreciat faptul că în actua
la campanie de vară cele 490 
tractoare a căror viață produc
tivă a fost prelungită — prin ac
tivitatea depusă de mecanizato
rii uteciști ai județului Dolj — 
au înregistrat o depășire de 
peste 4.000 hectare arate în 

fiecare colectiv de muncă și for
mație de lucru s-a angajat in 
devansarea lucrărilor, in așa ici 
Incit obiectivele să fie date in 
exploatare cu cel puțin 30 zile 
înainte de termenele prevăzute. 
Rezultatele concrete ale acestei 
confruntări cu timpul au și apă
rut : in cinstea zilei de 23 Au
gust colectivul Trustului de 
construcții industriale a realizat 
planul pe 8 luni, materializind 
76 la sută din volumul dfe lucrări 
programate pentru anul in 
curs. Pentru ca ritmul construc
țiilor să fie și mai rapid, con
structorii clujeni s-au angajat 
ca zilele de 23 și 24 august 
ca și duminicile care urmează 
să fie zile normale de lucru. 
Astfel, constructorii au putut fi 
întîlniți pe toate marile șantiere 
industriale și agricole, de la 
„Terapia", „Metalul Roșu", Fa
brica de nutrețuri combinate, 
pe schelele și planșeele a nu
meroase blocuri din Mănăștur, 
Gheorghieni sau Grigoreseu, 
pretutindeni unde se constru
iește.

Un prim popas la Fabrica de 
medicamente „Terapia".

— Hala principală a secției de 
doranfenicol care trebuia pre
dată pe 27 august a fost preda
tă in ziua de 23 August — ne 
informa Nicolae Manciu, șeful 
echipei de zidari.

Activitate intensă am întîlnit 
și pe șantierul nr. 1 al Trustu
lui de construcții de la I.I.S. 
„Metalul roșu".

— La hala turnătorie cu 
anexele necesare, la corpul de 
zidărie, la atelierul de timplâ- 
rie-modelărie lucrează 135 de 
zidari, betoniști. fierari-beto- 
niști. ne spune șeful șantieru
lui. ing. loan Dordei. Lucrează 
echipele de dulgheri din forma
țiile lui Romulus Domnițian, Dio- 
nisie Suko, cit și a betoniștilor 
conduse de Vast le Borleanu, 
Augustin Cristea și Grigore 
Budeanu.

Un următor popas 11 facem la 
Fabrica de nutrețuri combinate 
Baciu. Această fabrică va pro
duce o mare parte din necesa
rul de nutrețuri pentru zooteh
nia județului. Constructorii au 
reușit să termine silozul de 
materii prime și buncherele 
pentru produsele finite.

OVIDIU MARIAN

comparație cu prevederile pla
nului, iar dintre cei 1.010 ute
ciști pregătiți ca mecanizatori 
și încadrați ca schimburi pe 
tractoare, peste 900 și-au depă
șit cu regularitate norma zilni
că de lucru.

PREGĂTIRI PENTRU ACTIVITA
TEA ELEVILOR Șl STUDENȚILOR

în toate unitățile agricole ale 
județului aproape 75.000 de elevi 
și studenți — simbăta și dumi
nica adăugîndu-li-se și tinerii 
din întreprinderile industriale 
— vor participa la strînsul și 
depozitarea roadelor acestei 
toamne. Deși încă in vacanță, 
la ora aceasta fiecare știe unde 
va lucra. în vederea efectuării 
unui transport operativ și co
mod, circa 200 de autobuze și 
autocamioane au fost pregătite, 
iar la 10 întreprinderi agricole 
de stat se fac intense pregătiri 
pentru cazarea a peste 3.000 de 
studenți și elevi. Și tot la 
capitolul „pregătiri" se înscriu 
inițiativele uteciste propuse spre 
generalizare in tot județul. Asu
pra efectului lor economic si 
educativ, firește, vom reveni în 
momentele decisive ale cam
paniei.

(Urmare din pag. I)

ritmul cu care se pregătesc 
construcțiile școlare în județul 
Buzău este stadiul atins pînă 
acum : 90 la sută din sălile de 
clasă și peste 95 la sută din nu
mărul liceelor și atelierelor 
școală au fost recepționate sau 
se află în fază de finisaj. Ter
menul maxim de dare in func
țiune a fost stabilit pentru 
sfirșitul lunii august. Construc
torii și elevii de pe șantierele 
școlare din comunele Bisoca, 
Murgești, Pogoanele și-au pro
pus ca in zilele de 23 și 24 ale 
acestei luni să lucreze intens 
pentru urgentarea recepției.

înainte ca acțiunea de con
strucție a localurilor noi, de re
novare a celor vechi, de dotarea 
atelierelor și laboratoarelor să 
fi fost declanșată au fost în
tocmite proiecte, s-au chibzuit 
gospodărește investițiile în func
ție de condițiile specifice, de ne
cesitățile pe care le reclamă 
școlile din municipiul și județul 
Buzău, unde sumele alocate au 
fost repartizate in funcție de 
profilul fiecărei școli. S-a pornit 
de la ideea reducerii orelor de 
practică productivă din între
prinderile aglomerate cu prea 
mulți elevi și a transformării 
lor în incinta atelierelor școală. 
Aceasta a presupus mărirea 
capacității atelierelor cu cîteva 
sute de metri pătrați. în felul 
acesta. procesul de însușire a 
deprinderilor profesionale se 
va desfășura sub directa supra
veghere și îndrumare a mais- 
tnilui-instructor, iar elevul va 
putea lucra efectiv. Punind ac
centul pe atelierele-școală, a- 
cestea au fost orientate in 

• CU GÎNDUL LA UN 
AVANS DE SASE LUNI 

FAȚĂ DE GRAFIC
O pădure de stîlpi svelți din 

beton, grinzi întinse in arc peste 
zare și. prozaic dar exact un 
grafic de lucru. Un grafic mult 
depășit,. care atestă cifric hotă- 
rirea comuniștilor de pe șantier, 
virstnici și. tineri, de a preda 
la cheie, beneficiarului (între
prinderea de industrie locală, 
București). hala „Victoria" — 
viitoare producătoare de arti
cole din material plastic '— cu 
6 luni mai devreme. Din această 
hdtărîre, a izvorît și angaja
mentul constructorilor, de a 
transforma zilele de 23 și 24 au
gust și duminica care urmea
ză din sărbători, in zile obișnui
te de lucru.

Intr-adevăr, ca într-o zi — aș 
zice nu oarecare, ci una țle în
ceput de săptămînă, cînd munca 
e mai cu spor! — oameni și uti
laje participă unindu-și forțele, 
la realizarea lucrărilor de montaj 
dinainte stabilite. Membrii 
formației de fierari betoniști ai 
lui Gheorghe Pena, dulgherii 
lui Marin Caravețeanu,' beto- 
niștii Ion Udrea și Constantin 
Popescu, montorii Gheorghe 
Ștefan și Dumitru Cosma, ca 
să cităm doar cîțiva dintre cei 
prezenți pe șantier, sînt concen
trați asupra îndeplinirii anga
jamentului propriu de a monta 
în două zile 32 de chesoane.

REZERVELE NU
SÎNT EPUIZATE

(Urmare din pag. I)

130 000 kwh ener
gie electrică. Ceea 
ce nu este puțin 1

— Cînd nu sînt 
încărcate la întrea
ga capacitate, a 
precizat Gheorghe 
Stanciu, maistru, 
șef de tură, scoa
tem din funcțiune 
pompele de spălare 
a zgurei de joasă 
turație, pompele dc 
adausul apei demi
neralizate, pompele 
de evacuare a zgu
rei și a cenușei, 
precum și motoa
rele care acționează 
agregatele auxiliare 
ori transformatoa
rele de serviciu 
proprii. Evitarea 
mersului în gol re
prezintă o altă cale 
eficientă de obține
rea unor importan
te economii de e- 
nergie electrică.

Și tinărul inginer 
Nicolae Lungoci, 
dispecer șef de tu
ră pe centrală, care 
tocmai efectuase un

control prin hală — 
al doilea din ziua 
aceea — a ținut să 
sublinieze că atunci 
cind agregatele 
funcționează la pa
rametrii nominali 
consumul tehnolo
gic de energie este 
minim. Eventualele 
defecțiuni sînt re
mediate operativ 
de către echipe spe
cializate formate în 
marea lor majorita
te din tineri care 
rămîn să lucreze și 
după orele de pro
gram cind este ne
voie. Zilnic se face 
testarea agregate
lor din punct de 
vedere tehnic și 
funcțional, sesizîn- 
du-se eventualele 
deranjamente ivite 
pe flux și controlul 
tuturor instalațiilor 
— acțiuni la care 
participă operatorii 
locurilor de muncă, 
maiștri și dispe
ceri. șefi de tură, 
cadre tehnice din 
conducerea unității.

funcție do meseriile specifice 
județului, așa incit la absolvire 
elevii să aibă șanse sporite de 
angajare in producție.

Pină în acest an o serie de 
școli își desfășurau activitatea 
în spații necorespunzătoare. 
Pentru ele. ca și pentru altele, 
noi înființate, s-au alocat sume 
importante. Liceul industrial 
pentru construcții industriale și 
civile a fncționat timp de două 

„NE-AM PREGĂTIT
SCOALĂ..."

promoții într-un local impro
priu. Din septembrie vor fi date 
în folosință 16 săli de clasă și 2 
ateliere. în acest an prima pro
moție de elevi a Liceului in
dustrial de mașini grele din mu
nicipiul Buzău va beneficia de 
un local nou, cu 8 săli de clasă 
si un internat cu 600 de locuri, 
tn localuri noi își vor începe 
activitatea școlară și productivă 
și elevii celor două licee de 
specialitate înființate in acest 
an școlar — Liceul industrial 
metalurgic și Liceul industrial 
pentru materiale de construcții. 
Tot pe linia măsurilor între
prinse pentru a întîmpina noul 
an școlar trebuie menționat și 
faptul că in acest an toate ca

Montajul acestora, plus un nu
măr de alte operații auxiliare, 
reprezintă după socotelile în
totdeauna exacte ale maistrului 
Baicu lucrări in valoare de 
120 000 lei.

Urmărind ritmul în care se 
desfășoară operațiile, totodată 
rapid și cumpănit, hotărîrea de 
a definitiva hala cu o jumătate 
de an avans nu mai lasă loc 
nici unei incertitudini. Mai ales 
atunci cînd afli că hărnicia și 
dăruirea constructorilor s-a în
tîlnit cu sprijinul beneficiarului 
și cu solicitudinea furnizorilor 
de utilaje.

MONICA ZVIRJINSCHI

O ELEVII ALĂTURI DE 
CONSTRUCTORI

Constructorii hunedoreni și-au 
concentrat forțele la cel mai im
portant obiectiv pe care îl au de 
predat in acest an : Fabrica de 
ipsos de la Călan. Făcind in 
aceste zile un raid pe la cele mai 
importante puncte de lucru am 
remarcat că. intr-adevăr, oame
nii munceau cu abnegație, fiind 
hotărîți să-și respecte angaja
mentul luat.

De obicei, la glisarea silozu
rilor de ipsos se „pășea" cu o 
viteză de 1,20 metri pe zi. Joi 
și vineri, au realizat un salt 
spectaculos reușind să înalțe si
lozul cu trei metri.

Aceeași ambiție i-a caracteri
zat pe oamenii lui Constantin 
Neagoe care pe sub macarale și

Ing. Tiberiu Er- 
șek este de părere 
că tinerii din cadrul 
termocentralei pot 
influența in bine 
consumul de ener
gie prin perfecțio
narea continuă a u- 
tilajelor și instala
țiilor. Cîțiva pași 
au fost făcuți. Prin 
modificarea insta
lației de curățire 
cu alice a suprafe
țelor de schimb de 
căldură la cazane, 
adică scuturarea 
uscată fără pompă 
de răcire a alicelor, 
se realizează anual 
o economie de circa 
1 800 000 kwh ener
gie electrică. în cu- 
rind este prevăzută 
punerea în funcțiu
ne a instalației de 
comandă automată 
pentru alimentarea 
buncherelor de căr
bune brut care va 
duce la economisi
rea altor 20 000 
kwh energie anual. 
Rezervele nu sînt 
nici pe departe e- 
puizate.

drele didactice din județ sint 
calificate, iar în vară peste 200 
au susținut examene unde au 
obținut gradele I și II. iar 97 
de educatori și învățători au ur
mat cursuri de perfecționare. 
Atelierele și laboratoarele școli
lor au fost inzestrate numai în 
acest an cu materiale didactice 
în valoare de 1 240 000 lei, iar 
cărțile sosite pe adresa bibliote
cilor și-au găsit locul in rafturi, 

iar difuzarea manualelor către 
școli a atins pină acum valoarea 
de 300 000 lei.

Vorbeam mai inainte de sta
diul in care se află, construcțiile 
școlare în județul Buzău. La re
zultatele bune obținute au con
tribuit in mare parte și elevii 
viitoarelor școli, a celor renovate 
și reutilate. Numai în mediul ru
ral la construcții au lucrat peste 
670 de elevi, la dotarea ateliere
lor și laboratoarelor 550 de elevi, 
la reparații capitale și curente 
peste 1 000 elevi. Am vizitat 
Liceul de cultură generală ..B.P. 
Hașdeu" din municipiul Buzău. 
Pe șantierele noului internai, 
cu o capacitate de 130 de locuri, 
lucrează din prima zi de vacanță 

printre schele, au început mon
tarea utilajelor, in hala princi
pală de fabricație. Miercuri du
pă amiază au zăbovit pe șantier 
pînă s-a înnoptat, ca să-și organi
zeze lucrul pentru a doua zi. 
Montarea fierbătorului de ipsos 
nr. 1 a început joi în zori. După 
două zile de activitate, intensă, 
au încheiat această operație ex
trem de grea și pretențioasă, 
puțind să atace lucrările la alte 
două utilaje similare. Auzind că 
pe șantierul fabricii de ipsos se 
dă bătălia pentru devansarea 
termenului de punere în funcțiu
ne. un grup de elevi de la Școa
la profesională din Călan. 25 la 
număr, conduși de loan Resiga, 
activist al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C. au venit să 
dea o mină de ajutor construc
torilor. Șeful șantierului III a 
rămas impresionat de acest gest 
neașteptat. Băieții au fost re
partizați într-o echipă de mon- 
tori, condusă de Nicolae Dumi- 
trean.

— Va fi închisă hala la timpul 
stabilit ? — l-am întrebat pe 
Nicola»' Dumitrean.

— O predăm cu aproape o 
lună mai devreme, ne-a răspuns 
el. Lucrarea era prevăzută pen-, 
tru septembrie, dar permanent 
sprijiniți de elevi am putut să o 
atacăm mai devreme.

— Ritmul de muncă. Înregis
trat la toate obiectivele. ne-a 
declarat Emil Iacob, inginerul 
șef al șantierului III al I.C.S.H., 
a fost deosebit de intens. Pro
ducția valorică a fost dublă față 
de perioada precedentă.

AL. BĂLGRADEAN

— Domnule ! exclamă in
tr-o zi prietenul meu. criti
cul literar, știi care este per
sonajul principal din „O 
noapte furtunoasă" ? Spiridon 
domnule, ascultă ce-ți spun 
eu 1

— Ei, ași ! Ce’ș copil ? Fugi 
de-aici, amice, răspund eu, 
in stil. Așa, ca ipoteză ex
travagantă, merge. Cu Spiri
don lucrurile sint de mult 
puse la punct. Nu-ți amin
tești cum învățam noi, din 
venerabilii clasici ai istoriei 
literare, pe care văz că bine 
ar fi să-i cercetezi mai des ? 
Spiridon e viitorul Chiriac. 
E „Chiriac puiule", la ceasul 
uceniciei !

Dar deodată am zimbit ne- 
hotărit și mi-am amintit o 
secvență dc film. O secvență 
dintr-un film românesc de 
arhivă, pe care-1 scoatem 
așa, cu prilejuri festive, res
pectuos, din cutii, și-I proiec
tăm. Filmul, sigur, e plin «le 
stîngâcii, de planuri fixe, ca 
la teatru, post-sincronul mai 
are lacune și, in general, se 
vede că atunci, cu tehnica 
stăteam cam prost. Distribu
ția este inegală, mari actori 
alături de alții, insignifianți, 
copleșiți de partitură, si to
tuși... Totuși, revăzut de 
curind pe micul ecran, el 
relevă cîteva lucruri admira
bile. altele de excepție, vă
dind o fină și îndrăzneață 
interpretare a operei.

Bunăoară, secvența de care 
mi-am amintit. E vorba, fi
rește, de „O noapte furtu
noasă" a lui Jean Georgescu. 
In secvența cu pricina, sus la 
etaj, in „iatacul" Vetei se 
petrece marea scenă a expli
cației cu Chiriac, toată te
vatura cu 
mă-ntreeebi 
scoasă 
teacă, 
chilia

,Da’ pe mine nu 
.“ și cu sabia 

ca Ia paradă din 
Chiar sub dormitor e 
Iui Spiridon, pe care

Elevi la recoltat de piersici, 
în stațiunea experimentală 

Oradea.
Foto: EM. TÂNJALĂ

grupe de elevi ai liceului. Pes
te cîteva zile ultima echipă va 
fi martoră la recepția noului lo
cal. Tot in perioada muncii pa
triotice, care la Liceul „Haș
deu" a coincis cu cele 3 luni de 
vacanță, elevii au lucrat la ex
tinderea hidrotehnică și la reor
ganizarea fondului documentar, 
la reamenajarea laboratorului 
fonic al liceului, la curățenia ce
lor două laboratoare nou înfi
ințate. La 1 septembrie va fi 
dată în folosință sera de flori 
construită de viitorii agronomi 
și biologi în timpul vacanței. 
La Liceul industrial de mecanică 
agricolă și îmbunătățiri funci
are. în cele două ateliere de 
lăcătușerie elevii lucrau la repa
rarea mobilierului existent, la 
confecționarea altuia nou. în ate
lierele de reparații auto și cel de 
mașini-unelte execută panouri, 
scheme, corpuri de mașini ce 
yor îmbogăți materialul didactic 
existent. Un grup de pasionați 
fotografi amatori au înscris în 
activitatea de cerc din această 
vacanță succese remarcabile : 5 
filme pentru epidiascop, 11 pen
tru diascol și 10 pentru aspec- 
tomat, ca materiale documen
tare la orele de specialitate. Cu 
ocazia vizitelor la școlile a- 
mintite, ca și la Liceul de cul
tură generală ..Mihai Eminescu", 
la Liceul industrial pentru ma
șini grele și Liceul pedagogic, 
unde se pregătea recepția fie a 
localurilor noi. fie a celor reno
vate. mi-am putut da seama că 
această vacanță va rămîne me
morabilă pentru elevii județului 
Buzău. A fost vacanța in care 
au contribuit din plin la extin
derea și înfrumusețarea propri
ilor școli.

CRONICA U.T.C.
Duminică a părăsit Capi

tala Clement Ramamonjisoa. 
secretar general al Asocia
ției Tineretului Democrat 
din Madagascar (F.T.D.M.), 
care, la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, a efec
tuat o vizită in tara noastră.

în timpul șederii in Româ
nia. oaspetele malgaș s-a 
intilnit cu tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu, prim secre

LA NĂVODARI

TABĂRĂ DE INSTRUIRE Șl ODIHNĂ
în Complexul de odihnă Nă

vodari s-a (Jeschis pentru o pe
rioadă de 8 zile o tabără de o- 
dihnă și instruire rin care sini 
cuprinși peste 375 uteciști. mem
bri ai Consiliului național al 
elevilor, secretari și locțiitori de 
secretari ai organizațiilor U.T.C. 
din școlile tdturbr județelor ță
rii. Aici, va avea loc o largă 
consultare privind modul in 
care consiliile județene, munici
pale șl orășenești ale elevilor, 
organizațiile U.T.C. din școli și- 
au desfășurat activitatea in a- 
nul școlar trecut. Dialogul va 
releva modul cum a fost orga
nizată activitatea politico-edu- 
cativă. desprinzindu-se concluzii 
și direcții de orientare a acestor 
activități pentru anul școlar vii
tor în lumina documentelor Ple
narei C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. în scopul unui cit mai util 
și eficient schimb de opinii s-a 
amenajat un modern cabinet de 
documentare și informare po
litică, se vor organiza întîlnifi 
cu reprezentanți ai Ministerului 
Educației și învățămintului, se 
vor învăța cîntece patriotice.

îl vedem in penumbră, fu- 
mind plictisit, martor audient 
la tevatură, aruncind priviri 
agasate spre tavan, sucin- 
du-se pe o parte și pe alta, 
fără să poată dormi. Se vede 
cit de colo că e sătul pînă-n 
gît de dialogurile Veta-Chi- 
riac, pe care le aude noapte 
de noapte. Din cind în cind. 
Ia cite un ton mai inalt 
sau — atenție ! — din cale- 
alară ridicol, surîde. Intlica-

ENIGMA
TICUL

SPHDON

bănuită

balcanic,

(ia nu este dată în Caragialc, 
acesta doar o sugerează, com- 
plicindu-l de fapt pe Spiri
don. Jean Georgescu adin- 
cește sugestia și, filmic, 
recurge la cele două planuri 
fără echivoc. Ce e interesant 
este modul in care este con
dus personajul Spiridon, plin- 
găreț desigur, umil, slugă 
perfidă, dar cu disimulare, 
cu o doză de abia 
detașare superioară. El e un 
fel de Arlechinno 
mai încet și mai cu țîină, 
dar vîrît în toate cele, in
ventiv și îndrăzneț. Știe tot, 
încurcă și descurcă ițele cu 
discreția necesară (el e cel 
care-i duce Ziței biletele «le 
la amorez, aranjează întil- 
niri), apoi se retrage, „spec
tator ca la teatru".

Hotărît, cel puțin în tran
scrierea cinematografică, Spi
ridon nu va deveni niciodată 
doar un Chiriac. Acesta

SĂRBĂTOARE
Să dăm televiziunii ce este al 

televiziunii1 Să recunoaștem, 
deci, că atunci cind există tra
gere de inimă și atunci cind 
străduința depășește limitele fra
gile ale îndatoririlor curente, 
deși nici ucestea nu se cuvin 
lăsate la voia întîmplării, televi
ziunea noastră știe și înțelege 
bine să se folosească priceput de 
cunoștințele și de mijloacele de 
care dispune pentru a găsi repede 
drumul simplu și minunat al 
succesului, deși probabil asta cere 
eforturi ceva mai mari ca de obi
cei, dar liniștește definitiv in 
privința reușitei; ceea ce, în cele 
din urmă, de altfel și contează. 
Că se poate, s-a văzut din nou, 
că de ce nu se poate totdeauna 
rămîne să mai vedem și să mai 
discutăm și cu alte ocazii. Să 
observăm deocamdată firesc în 
programul celor două zile de 
virf ale săptămînii trecute, joi și 
vineri, echilibrul alcătuirii lui, 
grija acelei măsuri mereu necesa
re spre a evita pe cit se poate 
plictisul și dezinteresul spectato
rilor de vîrste și îndeletniciri di
verse, dorința calmă mai ales de 
a aduce în casele tuturor bucuria 
marii sărbători a țării și a fiecă
ruia. Se impune, desigur, re- 
marcată de la bun început trans
misiunea paradei militare și a 
demonstrației oamenilor muncii, 
patetică și astfel impresionantă, 
și, mai apoi, în aceeași diminea
ță, vitalitatea și optimismul spec
tacolului de cîntece și donsuri 
populare de pe întreg cuprinsul 
patriei, prezentat de Ansamblul 
artistic al U.T.C., ca și, de-a lun
gul zilei și a serii, cîteva din 
reportajele la zi și emisiunea de 
versuri „August în sărbătoare".

Cum, totuși, emisiunile tnu- 
zical-distractive au ocupat, în

tar al C C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tine
retului.

Cu acest prilej s-a realizat 
un schimb de informații 
asupra activității celor două 
organizații de tineret, expri- 
mîndu-se dorința reciprocă 
de dezvoltare a relațiilor de 
colaborare dintre Uniunea 
Tineretului Comunist și Aso
ciația Tineretului Democrat 
din Madagascar.

Programul taberei prevede, de 
asemenea, activități cultural- 
artistice și sportive, precum și 
organizarea de acțiuni de mun
că patriotică la diferite I.A.S. 
din județul Constanța, in vede
rea executării operative a cule
sului de legume ?i fructe și 
aprovizionării la timp a litora
lului.

DAN VLAD

A apărut

„Munca 
de partid"

Revistă a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
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intră in a-

Dumitraclie 
verde", ani

din urmă e un personaj ele
mentar. cu șiretenie greoaie, 
culmea, chiar cinstit in felul 
lui ’ Pentru că el are con
vingerea că apără „onoarea 
de familist" a lui jupin Du- 
niițrache, căsnicia în trei i se 
pare firească, uu 
«■castă socoteală.

Să nu uităm că 
are o „senilitate 
mulți de trăit, nu-1 văd pe 
Chiriac prea curind ștăpîn 
sigur pe averea și pe grațiile 
Vetei. Pe urmă, Chiriac e o 
schiță de brută, secvențele 
cu „scoaterea la exerciț" sint 
lămuritoare. Nici un gînd. cit 
dc cit complicat, nu modifică 
relieful înfățișării sale fal
nice, de vistavoi în putere.

Spiridon e altă plămadă, 
fie și numai pentru că el 
cunoaște disimularea, intriga. 
Chiar presupusa ură pentru 
slăninii care-1 bat și-1 con
string să muncească peste 
puteri conține ironia și dis
prețul detașării. „Privitor ca 
la teatru", nu-1 văd pe Spi
ridon rămas în condiția de 
slugă. mai mult decîi atit. 
am bănuiala că nu aspiră să 
devină nici măcar jupin. 
Condiția esențială pentru asta 
ar fi să gîndească in pro
cente. fie ele și meschine, 
(nu să Împuște rubla pentru 
codoșite și să bea „tutun" din 
ea) nu să fie, mai ales, atit 
de curios la caractere și in- 
timplări. La vîrsta lui. per
sonajul la care se uită ca la 
o cadra pare a fi Rică Ventu- 
riano, bonjuristul, „sludinte-n 
drept și publicist". Mă bate 
gîndul că spiritul ascuțit și 
pozitiv al lui Spiridon l-a 
făcut, cu vremea, să reali
zeze și ridicolul personajului 
Rică. Spiridon pare receptiv 
la ridicol. Suspect de recep
tiv la ridicol. Nu cumva...

SMARANDA JELESCU

dreptățit, cea mai mare parte a 
programului celor două zile, este 
cazul să insist. Așadar, pe o 
formulă cam neconvingătoare și, 
ca deobicei, pe texte de prezen
tare de o plăpindă inspirație, 
„Albumul distractiv" și „Albumul 
de august" au făcut destul de 
mult pentru a mulțumi pe toată 
lumea, de la amatorii, bănuiesc, 
nu prea numeroși ai triou-lui de 
un liaz pbosit Ra-Ta-Ta, la iubi
torii consecvenți ai florilor filma
te în lipsă de altceva și ai mu
zicii lejere cîntate la mare, la 
munte și prin Europa (de Samy 
Davis jr., acum vreo zece-cinci- 
sprezece ani fără îndoială), de la 
admiratorii grației și forței, cum

ne-a lămurit Trio Corona, la cei 
care se amuză indiferent dacă 
scenetele sînt vechi sau noi sau 
slujitorii acestui gen grav au sau 
nu talent pentru așa ceva. O 
emisiune însă, ca „Vă rog să 
ne-acordați...", realizată de Oc
tavian Sava, Dan Mihăescu și 
Grigore Pop, merita văzută pe 
de-a întregul. Pentru că a reușit 
să iasă cu dezinvoltură din 
crisparea prostului gust și a ex
perimentelor gratuite și în gene
ral fără pic de umor a transmi
siunilor asemănătoare din ultima 
vreme. Pentru că, neîndoielnic, 
a contat aci înainte de toate 
prezența Stelei Popescu și a lui 
Ștefan Bănică, un cuplu demn 
de urmărit, care, chiar dacă a 
fost obligat să lucreze și pe texte 
de mult cunoscute, și nu toate 
de o calitate onorabilă, sau pe 
improvizații lacrimogene, prin

PENTRU 
TIMPUL 

O¥. LIBER.
țcfmema

LUI\I, 27 AUGUST 18T3

DEPARTE DE TIPPERARY î 
Patria (orele 10; 12: 15; 17; 19; 21).

ALADIN ȘI LAMPA FERMECA
TA : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14;
16.30 ; 18,30 ; 20.15), Grădina Ca
pitol (ora 19,45).

VALTER APARĂ SARAJEVO : 
Festival (orele 9,30: 13; 17,45; 20,30), 
Grădina Festival (ora 19)45).

EVA ȘI ADAM : Central (ore!a 
9.15: 11,30: 13,45; 16; 1«,15: 20,30).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; .18,30; 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

POLIȚISTUL : Scala (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), Sala Pa
latului (orele 17.15: 20.15), Bucu
rești (orele 9: 11,15: 13,30; 18,30: 
18.45; 21), Favorit (orele 9,15: 1.1,30: 
13,45: 16; 18,15; 20.30), Grădina
București (ora 19,30), Grădina Di
namo (ora 20).

AVENTURA LUI POSEIDON 1 
Excelsior (orele 9; 12; 15,15: 18;
20,30), Melodia (orele 9 : 12 : 15,15 ; 
18 ; 20,30) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18.15 ; 20,30), Grădina Mo
dern (ora 20).

CUTEZANȚA: Dacia (orele »; 
11,15: 13.30; 16: 18,15: 20,30), Lira 
(orele 15.30; 18; 20,30), Grădina 
Lira (ora 20).

EGLANTINE : Viitorul (orele
15.30 : 18 : 20,15).

EXPLOZIA : Doina (orele 11}
13.30; 15.45; 18: 20,30).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM î 
Buzeștt (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30: 15,45: 18,15: 20,30), Grădina 
Buzești (ora 20), Arenele Romane 
(ora 19,45).

INFAILIBILUL RAFFLES : To
mis (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 Tomis (ora 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Fe
rentari (orele 10; 15; 19).

CARTEA JUNGLEI : Flacăra 
(orele 15,30; 18: 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Grivița (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15: 20,30). Volga (orele 
8,45: 10.45: 13,15; 15,45: 18,15; 20.45L 
Miorița (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

DISTRATUL : Aurora (orele 9; 
11.15: 13,30: 15,45; 18: 20,15), Gră
dina Aurora (ora 19,30).

AUTOSTOP : Moșilor (orele
15,30; 18: 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Giulești (orele 15,30: 18; 20.15),
Bucegi (orele 15,45; 18: 20,15), Gră
dina Bucegi (ora 19,45).

CU COPIII LA MARE : Munca 
(orele 16: 18: 20).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI 7 
înfrățirea (orele 15 30 ; 18 ; 20 15), 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15).,
.TU, EU ȘI MICUL PARIS : 

Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).
UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Co- 

troceni (orele 15,30: 18: 20,15), Arta 
(orele 15,30; 18; 20.30), Grădina 
Arta (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : U-
nirea (orele 16; 19,30). Grădina 
Unirea (ora 20).

ORDONANȚA SELMENKO :
Crîngași (orele 15.30; 18; 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Progresul 
(orele IC: 18; 20).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ : 
Lumina (orele 9: 11,15; 14,30; 17,15: 
20).

ANTONIU și CLEOPATRA : Pa
cea (orele 15,30; 19).

MONTE CARLO : Floreasca (o- 
rele 15,30; 18: 20,30).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Popular (orele 15.30: 18: 20,15), Vi- 
tan (orele 15,30; 18: 20,30). Grădina 
Moșilor (ora 20), Grădina Vitan 
(orn 19,30).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNEȚE : 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).
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Teatrul „C. I. Nottara" (I.a 
Parcul „Herăstrău") : BARBATI 
PARA NEVESTE — ora 20; 
A.R.I.A. (La Sala Savoy a Teatru
lui „C. Tănase") : CONCERT 
EXTRAORDINAR DE MUZICA 
UȘOARA susținut de formația vo- 
cal-instrumentală „lalla" U.R.S.S. 
— ora 21): Ansamblul „Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FERME
CATE — ora 18,30.

farmec, prin talent, prin bună 
dispoziție, prin firescul ambian
tei și prin căldura colaborării cu 
invitații n-a ajuns să fie nici o 
singură clipă ridicol, bucurîn- 
du-ne copios, așa cum, se înțele
ge, o meritam din plin și o vom 
merita totdeauna.

Așteptată, contribuția redacției 
pentru tineret la programul 
sărbătoresc al televiziunii noas
tre, n-a dezamăgit. Reportajul 
lui Vartan Arachelian de pe 
Șantierul național al tineretului 
de la Lotru, „Barajul", a avut 
prospețime și emoție, tinerii 
muncitori și tinerii ingineri cu și 
fără funcții de răspundere mun
cind' și trăind pe acel vîrf de 
munte fascinant, mai puțin 
tulburați de întrebări și mult mai 
mult de propriile certitudini, 
și-au mărturisit cu pasiune ți 
înfiorare vîrsta și gîndurile 
vârstei. O revenire mai cuprinză
toare și mai atentă la detaliile 
existenței cotidiene a tinerilor de 
pe șantierele Lotrului n-ar fi 
numai un gest de curtoazie, și 
acesta încă trebuincios, și nu 
doar acolo, ci și o adevărată 
descoperire a virtuții de a con
strui și de a crede pînă la.capăt 
în ceea ce, ca tînăr, construiești. 
In sfîrșit, o remarcă aparte, în 
cadrul aceleiași emisiuni, pentru 
programul de cîntece și versuri 
realizat de Elisaheta Mondanos, 
reîntoarsă, pare-se, cu acest pri
lej, în redacția pentru tineret, 
fapt care, amintinau-ml de niște 
mai vechi realizări purtind a- 
ceeași semnătură, mă îndreptă
țește să sper că și emisiunile 
muzical-distractive ale programu
lui pentru tineret vor avea, de 
acum înainte, sare și piper.

CONSTANTIN STOICIU
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Atoc la poarta chti&nilor. Faxă din partida Rapid.—„U** Cluj de pe stadionul Ciulești. 
Foto: EM. TANJALA

I RUGBI:

s-a Încheiat universiada 73

SUCCESELE
SPORTIVILOR ROMANI
Prin telefon, de la trimisul nostru special

Calin Stânculescu

FOTBAL - SURPRIZE
FĂRĂ... FOTBAL I

Deci, iarăși, ia Ciulești. în ovalul de beton de 
la Podul Grant unde niciodată n-âtn văzut un 
adevărat spectacol fotbalistic. Jucătorii înșiși 
spun că pe acest teren nu se pot desfășura, n-au 
spațiu. Foarte adevărat, tribunele parcă sint 
suspendate deasupra gazonului. Și cum unii 
dintre spectatori se pricep foarte bine la fotbal 
și dau tot timpul indicații jucătorilor, iar dacă 
aceștia nu le respectă ori nu le aud, atunci 
ține-te băiete cu apostrofările și huiduielile. 
Cum a fost și ieri. Cum se-ntîmplă deobicel. Ca 
la Giulești...

Adevărul este că modul cum a fost programat 
acest meci — la orele 12, cînd soarele te bate 
in creștetul capului — este de fapt, un com
promis. Clubul Rapid n-a făcut altceva decît 
să evite concurența — acesta era argumentul 
Federației — iar forul de specialitate n-a mai 
avut încotro. Consecința 1 De data aceasta 
Rapidul este păgubit de două ori : odată că n-a 
putut obține victoria, a pierdut un punct pe 
teren propriii, a doua oară că din nou tribunele 
„cutiei de chibrite" s-au dovedit neîncăpătoare 
pentru ciți amatori au fost. De data aceasta or
ganizatorii au fost mai ingenioși : cînd tribunele 
au fost suprasaturate, au închis porțile, dar... 
au continuat să vîndă bilete. Pină Ia urmă cei 
păcăliți — și nu numai ei — au găsit soluția 
extremă : escaladarea gardurilor și vizionarea 
meciului din spatele porții unde nu este tribu
nă. Condiții absolut ingrate pentru vizionarea 
unui meci de fotbal. Atît despre organizarea 
meciului. Dacă se vor desprinde din cele de 
mai sus unele concluzii e bine, dacă nu...

Ieri am văzut cum o etapă de fotbal ne poate 
oferi o surpriză fără... fotbal. Știm, e trist, ceea 
ce afirmăm, dar partida Rapid — „U“ Cluj. — 
reoetăm o mai veche metaforă — a fost nulă 
și ca scor (0—0) și ca Bpectacol fotbalistic. Dacă 
stau bine și mă gîndeec nu i-aș putea învinui 
pe jucători de ceva anume, pentru că toți, și 
rapidiștii și clujenii, s-au zbătut să facă ceva, 
au alergat — e drept mai mult ei decit balonul 
— insă n-a prea ieșit nimic. N-au ieșit idei de 
joc, acțiuni constructive la mijlocul terenului, 
faze de poartă. Rapidul a atacat haotic, lent, 
prelungind la infinit acțiunile ofensive, iar uni
versitarii clujeni s-au apărat supranumeric. 
Oaspeții văzînd că-i rost de un punct și-au axat 
jocul pe apărare. în atac nici n-au existat. Deși 
cea mal mare ocazie a meciului o ratează oas
peții, cu două-trei minute înainte de final, cind

Soo „l-a văzut" magistral pe Barbu, acesta s-a 
descotorosit ușor de Grigoraș, a șutat precis, 
puternic și numai reflexul extraordinar ai lui 
Răducanu, care a deviat balonul, i*a salvat pe 
rapidiști de înfrîngere. Alte acțiuni, cu părere 
de rău, n-am putut înregistra. în schimb gre
șeli — cu duiumul. Nu le înșirăm aici, am ocupa 
spațiul inutil, dar performanța unor jucători de 
a pasa mingea — pină și cu latul, ca să vedeți 
cită precizie aveau — precis la... adversar, mai 
tot timpul meciului, nu putem răbda să n-o 
consemnăm. Fiind vorba de un bilanț atît de 
străveziu, nu putem remarca pe nimeni, in 
afară de portarul clujean Lăzăreanu, hotărit, 
sigur și cu un bun plasament. Arbitrajul — la 
centru Emil Vlaiculescu — a fost corect cu 
excepția unor erori săvîrșite de arbitrii de mar
gine, care fiind probabil prea aproape de spec
tatori. au trecut cu vederea unele încălcări ale 
regulamentului : arbitrul Moroianu l-a iertat de 
două ori pe Năsturescu, odată cînd o „trimis" 
periculos în careu, dintr-o flagrantă poziție de 
ofsaid, și a doua oară cînd i s-a dat cîștig de 
cauză deși el comisese fault, și nu adversarul. 
Ce am mai reținut ? Dezinvoltura cu care au 
ratat și unii și alții bruma de șanse pe care 
le-au avut. Ca și ieșirea lui Răducanu în afara 
careului unde. în vreo două-trei rînduri a tre
buit să se descurce, prin dribling, ca un ata
cant... Jocul riscant, din fericise, nu l-a. costat, 
de astădată, nimic. Fotbaliștii clujeni n-au intuit 
posibilitatea trimiterii balonului în poartă, de la 
distanță, peste portarul naționalei. N-au vrut să 
se întoarcă pe Someș decît cu un punct. îi 
privește.

V. CĂBULEA
P.S. într-un comentariu apărut marțea tre

cută, ne mărturiseam îngrijorarea în legătură 
cu forma arătată de selecționabili după trei 
etape. Rezultatul realizat, miercuri seara. în 
Berlinul occidental, în fața echipei Hertha B.S.C. 
(1—1). ca și jocul prestat de echipa noastră re
prezentativă ne confirmă părerea că avem încă 
mult de lucru, la această oră, in ceea ce privește 
nivelul tehnic, spiritul ofensiv (a egalat Dobrin, 
spre finalul meciului), capacitatea de efort și 
concepția tactică de joc. Pe niciunul din aceste 
planuri, potrivit relatărilor celor gare au urmă
rit meciul la fața locului, jucătorii noștri, echipa 
în ansamblu, nu s-au exprimat concludent. Mai 
așteptăm.

Competiția sportului, pă
cii și prieteniei a luat sfirșit. 
La Universiadă, competiție 
importantă, de anvergură. 
România a ocupăt locul 3. 
Actuala ediție a Jocurilor 
Universitare mondiale a pri
lejuit echipei române confir
marea progreselor sportive 
realizate de țara noastră in 
ultimii ani. Este neîndoiel
nic faptul că înaintea Uni
versiadei specialiștii pronos
ticau un duel pentru primele 
locuri între cele două „mari 
puteri sportive", U.R.S.S. și 
S.U.A., iar Cît privește ocu
parea celorlalte locuri se 
prevedea 0 luptă strînsă în
tre țările care la Olimpiadă 
se clasaseră pe locuri frun
tașe : R. D. Germană, R. F. 
Germania, Japonia. Cuba, 
Italia, ete. Echipa noastră, 
cu un lot restrîns de sportivi 
față de alte țări, viza desigur 
un loc fruntaș, însă specialiș
tii nu se așteptau la locul 
trei, din 71 de națiuni și cu 
o participare la numai 6 dis
cipline. Așadar, printre pro
tagoniștii acestei întreceri 
de amploare s-au numărat 
și studenții români care au 
reușit frumoasa performanță 
de a cuoeri 19 medalii, dintre 
care patru medalii de aur, 7 
de argint, 8 de bronz. 5 locuri 
4, 5 locuri 5 și 2 locuri 6. 
succese remarcabile care au 
răsplătit eforturile, munca 
susținută a sportivilor re
nani. a antrenorilor.

Bilanțul participării Româ
niei la Universiada ’73 con-

Stituie, fără îndoială, un suc
ces al sportului nostru uni
versitar. rezultatele obținute 
de sportivii noștrii fiind cele 
mai bune din ultimele ediții 
ale Jocurilor mondiale uni
versitare. Succesul floretis- 
telor, de pildă, este. în con
tinuare comentat, astfel, de 
Ghiorghi Topuridze : ..Ro
mâncele au repurtat o stră
lucită victorie. Formația so
vietică, deși a aliniat o echi
pă cu 3 campioane la indi
vidual. nu a opus nici o re
zistență". Aceleași frumoase 
aprecieri au fost adresate și 
luptătorilor noștri care în 
ultima zi au obținut 2 me
dalii de argint, una de bronz 
și un loc 4.

Ieri seară pe stadionul 
central .,Lenin" a avut loc 
festivitatea de închidere a 
Universiadei, manifestare 
urmărită, în ciuda ploii, de 
Zeci de mii de spectatori. 
Dr. Primo Nebiolo, președin
tele F.I.S.U. a mulțumit gu
vernului U.R.S.S., Comitetu
lui de organizare, asociației 
sportive universitare „Bure- 
vestnik", conducătorilor di
verselor organizații, tuturor 
celor care ău contribuit la 
buna desfășurare a jocurilor. 
Președintele F.I.S.U. a decla
rat închisă 
Moscova 1973. 
tradiționalului 
Igitur, drapelul 
Universiadei a 
de porumbei își iau 
tn timp ce flacăra întreceri
lor mondiale studențești se 
Stinge.

Jocurile balcanice 
de atletism de la Atena 

uupă două zile de întreceri, 
clasamentele pe echipe ale 
Jocurilor balcanice de atletism 
de la Atena se prezintă astfel : 
masculin : 1—2, România și 
Grecia, cite 85 puncte : 3. Iu
goslavia — 74 puncte ; 4. Bul
garia — 61 puncte ; 5. Turcia — 
4 puncte : feminin : 1—2. Româ
nia și Bulgaria, cîte 66 puncte ; 
3. Iugoslavia — 42 puncte ; 4. 
Grecia — 15 puncte. în Ziua a 
doua, în afara victoriilor obți
nute de C. Raduli. la aruncarea 
suliței și Constantin Stan ta 
20 km marș, atleții români au 
mai cîștigat alte două probe : 
Gheorghe Cefan la 3 000 m obs
tacole. cu timpul de 8’29”91,'10<f. 
și Vasile Bogdan, la decatlon cu 
7 651 puncte. în proba de 200 
m plat femei, Mariana Condo- 
vici s-a situat pe locul doi. cu 
timpul de 24”19/100. Petre Lu
pan a ciștigat și el medalia de 
argint, la 1 500 m plat, în 
3’45”81/100.

Turneul naționalei 
in Argentina

I Reprezentativa de rugbi a României, care la invitația foruri
lor de specialitate din Argentina va întreprinde un turneu de 
șase jocuri, se află începînd de ieri, la Buenos Aires.

Este pentru prima dată în istoria rugbiului nostru, cind a I echipă românească face deplasarea in America Latină. Mai pu
țin cunoscut de noi, rugbiul argentinian care ane o carte de vi
zită destul de bogată. Cu un joc robust, plin de vitalitate și I temperament, rugbiștii argentinieni au dat o ripostă serioasă 
echipelor care au jucat in turneele întreprinse în Europa. De 
altfel, așa cum remarca, într-o discuție pe care am avut-o cu 

Iprof. Valeriu Irimescu. antrenorul nostru federal, care a jucat 
împotriva unor echipe de club din Argentina, turneul echipei 
noastre reprezentative peste Ocean, este oportun, noi românii 
apropiindu-iie mult de maniera de joc a. argentinienilor.

i .Cele șase partide se vor desfășura astfel : două la Buenos 
Aires, eu reprezentativa Argentinei, apoi unul cu echipa campi
oană și cîte un meci in orașele Cordoba. Rosario și San Isidro,

I cu reprezentative locale.
Echipa națională este condusă de secretarul federației de rugbi, 

prof. O. Marcu. Antrenorilor Th. Rădulescțu și D. lonescu, li s-a 
alăturat un valoros lot de 22 de jucători printre care se află : I Baciu. Nicu. Dinu. Dttrbac, Nicolescu, Fțorescu, Popovfci. Ata- 
nasiu și alții. Sporind că turneul din Argentina va fi și un bun 
criteriu de verificare a posibilităților jucătorilor noștri pentru 

Iîntilnirile internaționale din această toamn» și un prilej bine
venit de a reprezenta sportul românesc peste hotare, urăm 
rugbișfilor români, succes deplin.

-

DIAGRAMA ETAPEI
RAPID—„U" CLUJ 0-0. Ră

ducanu remarca la sfîrșitul me
ciului că „azi am alergat mai 
mult decît Neagu și Marin Ste- 
lian la un loc...“. Afirmația 
care — fiind foarte aproape de 
•adevăr — explică acest 0-0 în
registrat într-o partidă în care 
giuleșteni, deși au dominat te
ritorial, s-au arătat a fi nepu
tincioși în fața unei echipe câr« 
s-a apărat supraaglomerat.

C.F.R.—C.S.M. REȘIȚA »-S 
(2-0). Adam a deschis scorul in 
min. 3. iar Boca a mărit avan
tajul echipei sale la 2-0 (min. 
24). Flore» Voinea a redus Sco
rul (1-2) în minutul 48. Adam 
a restabilit diferența (min. 49), 
pentru ca peste 3 minute Neslo- 
rovici să înscrie pentru reși- 
țeni. Atotdiresei a adus egala- 
rea cu cinci minute înainte» 
terminării jocului.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
F. C. CONSTANTA 1—0

Gazdele au început furtunos 
și, în minutul 1, Bungău a trans
format o lovitură liberă de 
la 18 m. Constănțenii au ju
cat din minutul 52 în 10 jucă
tori. Bălosu fiind eliminat de 
pe teren pentru lovirea inten
ționată a adversarului.

SPORTUL STUDENȚESC — 
S. C. BACĂU 4—0 (1—0).

Victorie netă și absolut meri

tată a studenților. Au marcat 
Rădulescu (min. 4). Sandu Mir
cea min). 55 și 85) ji Leșeanu 
(min. 65".

PETROLUL — JIUL 2—1 
(1—1). Oaspeții au condus cu
1— 0 pină în minutul 31 (a mar
cat Mulțescu, min. 22), cînd 
Decu Crîngâșu a transformat un 
penalty. Golul victoriei ploieț- 
tene a fost marcat de Tudorie 
(min. 81).

UNIV. CRAIOVA — POLI
TEHNICA IAȘI 1—0. Elevii lui 
Ilie Oană s-âu apărat eroic, 
portarul Costaș fiind un adevă
rat înger păzitor al porții ieșe
nilor. Niță a fost eliminat de 
pe teren în minutul 85. Oble- 
menco a înscris singurul gol al 
partidei (min, 90).

STEAGUL ROȘU — F. C. AR
GEȘ 1—1 (0—0). Cadar (min. 46) 
și Troi (min. 55) șînt autorii 
golurilor.

A.S.A. TG. MUREȘ—STEAUA
2- 1 (1-0). Au marcat : Naghl 
(min. 8), Caniaro (min. 57) res
pectiv Năstase (min. 53).

U.T.A.—DINAMO 1-2 (1-0).
Kun II a deschis scorul în ul
timul minut al primei reprize, 
bucureștenii au egalat în re
priza secundă și au înscris go
lul victoriei prin Dudu Geor
gescu.

CLASAMENT
Univ Craiov« 4 
Dinamo 4
C.S.M, Reșița 4 
Rapid 4
„U“ Cluj 4 
F.C. Constanța 4 
Steagul Roșu 4 
Sp. Studențesc 4 
Petrolul 4
F.C. Argeș 4 
Poli Iași 4
Poli Timișoara 4 
A.S.A. Tg. M. 4 
Steaua 4
C.F.R. Cluj 4 
U.T.A. 4
S. C. Bacău 4 
Jiul 4
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1 4-4
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2 7-10
2 6-5
2 6-8
3 2-7
3 2-8
3 3-8
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5
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4
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3
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Etapa viitoare
Steaua — Rapid, Dinamo — 

Sportul studențesc. Politehnica 
Iași — Politehnica Timișoara. 
„U“ Cluj — Universitatea Cra
iova. F.C. Argeș — A.S.A. Tir- 
gu Mureș, C.S.M. Reșița — Pe
trolul, F.C. Constanța — Steagul 
roșu, U.T. Arad — Jiul și S.C. 
Bacău — C.F.R. Cluj.

Universiada 
în sunetele 
Gaudeamus 

cu emblema 
coborît. 2 500 

Zborul

•ți.

a

>

Salt la trambulină. Aspect de la campionatele naționale dispu
tate ieri la Ștrandul Tine iotului din Capitali.

La campionatele europene 
de atletism pentru juniori

Gh. Ghipu-medaliat cu 
aur in proba de 1500 m.

La Duisburg, în cadrul cam
pionatelor europene de atletism 
rezervate juniorilor, tînărul at
let român Gheorghe Ghipu a 
cucerit medalia de aur în proba 
de 1 500 m. iar Nicolae Onescu, 
clasat pe locul doi, a cîștigat 
medalia de argint. Iată clasa
mentul finalei de 1 500 m plat : 
1. Gh. Ghipu (România) 3’49”78/ 
100 ; 2. N. Onescu (România) 
3’46”07/100 : 3. Bernhard Vifian 
(Elveția) 3’46”70/100 .

Doina Spinu (România) a ob
ținut medalia de bronz la pro
ba de săritură în lungime, cu 
rezultatul de 6,28 m.

Campionatele europene 
feminine de canotaj 

academic
Pe pistele de apă ale noii ba

ze nautice din Moscova s-au 
disputat, • ieri, finalele campio
natelor europene feminine de 
canotaj academic, la care au 
participat sportive din 18 țări. 
Vîslașele românce au obținut la 
actuala ediție a campionatelor 
medalia de argint în cursa 
echipajelor de 4 plus 1 vîsle (cu 
Teodora Boicu, MariOara Sin- 
georzan. Elisabeta Lazăr, Marta 
Micșa — Maria Ghiață) și me
dalia de bronz la 8 plus 1 (cu 
echipajul Ecaterina Tranciovea- 
nu. Viorica Lincaru. Filiogonia 
Toll. Cristei Wiener, Aurelia 
Marinescu, Elena Kaviuk, Flori- 
ca Petcu, Cornelia Neacșu — 
Aneta Matei).

I» Ieri in Capitală. în cadrul jocurilor din cadru! „Cupei Fe
derației Române de Rugbi", pe stadionul „Vulcan" s-au înreg's- 
trat următoarele rezultate : Grivița roșie — Vulcan 14—12. după 

Io partidă modestă si Steaua — Gloria 26—3, întilnire tn care 
militarii și-au dovedit aceleași calități ca în campionatul trecut.

GABR EL FLOREA

I HANDBAL:
j Turneul internațional (juniori) 
| „Prietenia"

I. între 19 și 26 august, în județul Timiș, s-« desfășurat turneul 
internațional de handbal pentru juniori „Prietenia". Au parti
cipat 7 echipe, România fiind reprezentată de 3 echipe. Dumi
nică. la Timișoara, s-a disputat întrecerea pentru cîștigătorul lo- 

Icului 1 între România I și U.R.S.S. Scor final 19—22. Rezultatul 
nu este pe măsură să ne satisfacă, cu atît mai mult cu cit. se 
știe ca echipele de juniori reprezintă pepiniera din care peste 
citva timp vor fi recrutați sportivi meniți să ne reprezinte in 

I marile confruntări internaționale. Oricum, turneul și-a dovedit 
utilitatea iar antrenorii, socotim, vor trage Învățămintele nece
sare. Pentru ocuparea locului 3—4 și-au disputat șansele echi
pele Ungariei și Poloniei. Scor final 25—20.

DE CE SlNT FRUMOASE
C0MPET1Ț1IEE DE MASA?!

Duminică, pe stadionul 1 Mai 
din Timișoara. înaintea meciu
lui dintre Politehnica și F.C. 
Constanța, în fața a cel puțin 
20 000 de spectatori, 1 600 de 
sportivi, reprezentînd toate ju
dețele țării în finala pe țară a 
„Cupei tineretului de la sate" la 
oină și volei, au consemnat ofi
cial deschiderea întrecerilor. 
După 2 zile de întreceri ni se 
pare că încă este prea de tim
puriu să facem aprecieri la adre
sa organizării sau la calitatea 
întrecerilor desfășurate, pină la 
această oră. Răsfoim carnetul cu 
însemnări și recapitulăm pri
mele impresii menite să răs
pundă întrebării: de ce este fru
mos sportul de masă ? Fiindcă 
este deschis tuturor și aceasta 
înseamnă că dincolo de stîngă- 
ciile de ordin tehnic, gustul e- 
moției și a voinței îndîrjite de 
întrecerea sportivă sînt trăite in
tens. în acest an au trăit ase
menea sentimente nu mai puțin 
de 800 000 de sportivi săteni. 
Este frumos sportul de masă

fiindcă orgoliul fiecărui colț de 
țară ține să-și apere și să-și 
păstreze onoarea. Cînd am zis 
colț de țară, ne-am gindit nu la 
un județ, ci la. de pildă. Valea 
Largă. Buda, Band, Murighiol, 
Recea-Cristur, Frasin și la alte

TIMISOARA: Finala 
Cupei tineretului 
de la sate, la oină 

și volei
zeci de comune și sate. Cine a 
auzit de ele ! Este frumos spor
tul de masă fiindcă intensitatea 
trăirilor este molipsitoare și nu 
este cu nimic mai prejos decit 
cele născute din confruntarea 
marilor formații cu blazon și fai
mă mondială.

Iar cînd cîștigi un set la volei 
cu 21—19, după ce ai fost con
dus cu 14—7 — cum s-a întîm- 
plat în meciul dintre echipele 
județelor Satu Mare și Mureș — 
evenimentul ajunge să fie co
mentat luni de-a rîndul, firește 
de către cei care au participat 
la realizarea sa. Din perspectiva 
gazdelor orice finală aduce pen
tru cîteva zile laolaltă dialectele 
întregii țări. Alături de întrece
rea propriu-zisă plăcerea spec
tacolului nu este cu nimic mai 
prejos cînd din stînga fileului 
auzi „pălește-o mă. amu", iar 
din dreapta altul zice „sari bă- 
die că mai avem puțin și ba- 
tim". Și pentru aceste cîteva a- 
mănunte sînt frumoase competi
țiile sportive de masă. Desigur, 
deasupra tuturor se ridică altele 
de interes major dar despre ele 
vom vorbi, însă, după ce vor fi 
cunoscute echipele campioane.

ION DANCEA

I
I
I 
I
I

ION D.

În loc de campionat... o cupă
Noul sezon de handbal s-a inaugurat, duminică, sub semnul 

pregătirilor m vederea unor importante confruntări internațio
nale. Respectiv, ieri s-au disputat meciurile din prima etapă a 
„Cupei de toamnă", competiție ce înlocuiește campionatul re
publican pină in primăvara anului 1974. Este o măsură luată de 
federația de specialitate pentru a da posibilitate componenților 
loturilor naționale să susțină mai multe jocuri de verificare 
Înaintea Campionatului mondial feminin (programat în luna de
cembrie 1973, în Iugoslavia) și a Campionatului mondial mascu
lin (ce se desfășoară în R. D. Germană, februarie-martie 1974). 
Este bine, este rău — vom vedea. Revenind la „Cupa de 
toamnă", amintim că această competiție reunește toate cele 24 
de echipe (feminine și masculine) din primul eșalon și se des
fășoară sistem turneu, tur si retur, cu etape programate în 
fiecare duminică. Primele partide, de ieri, au oferit întreceri 
atractive, urmărite de numeroși spectatori și tehnicieni ai F.R.H

La Giulești. handbalistele de la „Rapid" au primit „vizita" 
formației Textila Buhuși, revelația sezonului trecut, cind a o- 
cupat un loc meritoriu in prima parte a clasamentului. Ambele 
echipe au folosit o serie de jucătoare tinere, promovate recent, 
cum sînt : Cristina Chioreanu, G-abriela Ilie, Georgeta Zamfi- 
rache (Rapid), Maria Simeria, Cristina Vieru (Textila), și care 
au avut o evoluție promițătoare. Practicînd un joc mai orga
nizat. cu atacuri în viteză, handbalistele din Buhuși au cîștigat 
cu scorul de 12—7 (7—3), avind cele mai bune realizatoare în 
Rada Șerban (7) și Vasilica Scînteie (4). De la Rapid s-au re
marcat Ana Stark (3) și Vasilica Dobre (2). După un joc echi
librat, Universitatea București (feminin) a întrecut cu 13_ 12
Confecția București, revenită după un an în prima divizie. La 
Timișoara, fostele campioane (Universitatea) au dispus cu 8—6 
de C.S.M. Sibiu, iar handbalistele de la Rulmentul Brașov au 
cedat, pe teren propriu, cu 3—6 în fața Constructorului Timi
șoara. Minaur Ba.ia Mare (masculin) a ciștigat cu scorul de 
32—20 partida cu A.S.A. Tirgu Mureș.

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I : Caraimanul Bușteni—Ceahlăul P. Neamț 2-1 ț Ce
luloza Călărași—C.S.U. Galați 2-0 ; F.C. Galați—Progresul Brăi
la 1-0 ; Victoria Roman—Metalul Plopeni 0-0 : Viitorul Vaslui- 
Constructorul Galați 2-1 ; Oțelul Galați—Delta Tulcea 0-1 ; 
Metalul Mija—C.F.R. Pașcani 1-1 ; C.S.M. Suceava—Știința Ba
cău 4-1 ; Petrolul Moinești—Gloria Buzău 0-0.

SERIA II : Minerul Motru—Metalul București 2-1 ; Carpați 
Brașov—Nitramonia Făgăraș 4-0 ; Autobuzul București—Dunărea 
Giurgiu 1-1 ; Tractorul Brașov—Progresul București 1-0 ; Fla
căra Moreni—Electroputere Craiova 2-0 : C.S.M. Sibiu—Metalul 
Drobeta 1-0 ; Chimia Rm, Vilcea—C.S. Tîrgoviște 2-0 ; Ș.N. Ol
tenița—Dinamo Slatina 3-0 ; Gaz Metan Mediaș—Metrom Bra
șov 2-0.

SERIA III : Corvinul Hunedoara—Gloria Bistrița 1-0: U.M. Ti
mișoara-Ariesul Turda 2-0 : Victoria Cărei—Olimpia Oradea 
3-1: F.C. Bihor—C.F.R. Timișoara 5-1; Vulturii Lugoj—Ind. 8. 
Cîmpia Turzii 2-0 ; Minerul Cavnic—C.F.R. Arad 3-3 : Minerul 
B. Mare—Minerul Anina 3-0 : Mureșul Deva—Metalurgistul 
Cugir 5-0 : Textila Odorhei—Olimpia Satu Mare 0-1.

(Urmare din pag. I)

viorăm și unele sporturi ce au 
stagnat, oarecum, în ultima 
vreme, cum ar fi. de pildă, pa
rașutismul și planorismul. în 
acest scop turnul de parașutism 
din parcul „23 August", cam de
mult trecut în uitare, va rein
tra în circuitul activității. O 
brigadă de tineri din diferite 
întreprinderi, ajutați de specia
liști. vor lucra la repunerea Iul 
in funcție.

— Aminteați de sporturile 
mecanizate, eiclismul și moto- 
ciclismul. Vor fi necesare și aici 
unele amenajări speciale ?

— Bineînțeles. La baza spor
tivă Pantelimon, se va începe 
nu peste multă vreme amena
jarea unor piste de ciclism și 
motociclism, iar în unele între
prinderi cu un profil adecvat, 
deci acolo unde întreținerea bi
cicletelor și motocicletelor nu 
constituie o problemă prea 
mare, intenționăm să deschidem 
cercuri de specialitate.

— Ce „zestre" de baze sporti
ve posedă clubul. în momentul 
de față?

— Deocamdată dispunem de 
terenurile de sport existente in

parcul Herăstrău : terenuri de 
tenis, volei, fotbal, piste de po
pice. poligonul de tir, manejul 
de călărie. De asemenea, la la- 
eul Pantelimon II avem asigu
rate condițiile practicării spor
turilor nautice. în perspectivă 
nu prea îndepărtată vizăm ame
najarea unor mari baze sporti

„Drumul Taberei" în sectorul 8 
— în parcul Mogoșoaia.

— Cine va amenaja și con
strui aceste baze, iar apoi cine 
le va gospodări ?

— în principiu, bazele res
pective vor fi construite de că
tre tinerii din întreprinderile 
și instituțiile din sectoare în

INVITAȚII PENTRU 
TOATE VÎRSTELE

ve in fiecare sector al Capita
lei. Astfel, în sectorul 3, de pil
dă, vor fi amenajate in parcul 
„23 August" terenuri de tenis, 
piste de popice, terenuri de vo
lei, iar la baza Pantelimon II 
se va dezvolta, în continuare, 
baza nautică. în sectorul 4i o 
bază similară va fi amenajată 
in parcul „Balta Albă", in sec
torul 1 — în parcul „Tineretu
lui", în sectorul 7 — in parcul

care vor lua ființă filiale ale 
clubului nostru și cărora le va 
reveni sarcina — sau dreptul, 
dacă vreți — să gospodărească, 
in continuare, toate aceste tere
nuri.

— V-aș ruga să ne explicați 
ce anume reprezintă filialele din 
întreprinderi ale Clubului spor
tiv municipal, care este rolul a- 
cestora și prin ce se va mate
rializa activitatea lor ?

— Filialele sînt organisme 
constituite pe lingă Consiliile

populare ale sectoarelor, ș> care 
își desfășoară activitatea sub di
recta îndrumare a comitetelor 
de partid ale sectoarelor și a 
clubului nostru. La rîndul lor, 
aceste filiale vor organiza in 
întreprinderi, in instituții, in 
școli, secții pe ramuri de sport. 
Această rețea va începe să func
ționeze chiar din aceste zile — 
în întreprinderi și instituții, și 
odată cu începerea anului șco
lar — in școli. Vreau să pre
cizez că secțiile vor funcționa 
în cadrul asociațiilor sportive 
deja existente, iar acolo unde 
nu există asociații, secțiile vor 
fi organizate ca unități ale clu
bului nostru, avind și cercuri 
pentru învățarea și practicarea 
diferitelor discipline sportive.

— Un salariat al unei între
prinderi oarecare, să spunem, 
nelegitimat în nici un club, cum 
poate ajunge pe un teren de 
spori al clubului dumneavoa
stră ?

— Există două căi : fie prin 
filiala care va funcționa cu si
guranță în unitatea unde lu
crează și care va avea ore re
zervate la baza de care aparți
ne. fie ducîndu-se pur și sim
plu la terenurile existente și... 
făcind sport I

NATAȚIE ȘI POLO:
De sâmbătă, la Belgrad

Prima ediție a Campiona
tului mondial

Peste cîteva zile mai exact sîmbătă. la Belgrad, vor începe în
trecerile primei ediții a campionatelor mondiale de natație si 
polo, care vor reuni mai m uiți sportivi cu renume — recordmani 
mondiali și campioni olimpici — de pe cele cinci continente. Și-au 
anunțat participarea aproape 1 600 de înotători din 60 de țări. Refe- 
rindu-se la această importantă competiție, secretarul general al 
federației noastre de specialitate. Constantin Mihai, ne-a decla
rat ca vom fi reprezentanți la probele de înot, sărituri de pe 
trambulina ca și jocurile de polo. „Este, fără îndoială, după 
■?.Iltnp,1.ada> cea ,mai mare competiție din istoria acestor frumoase 
discipline sportive, a subliniat interlocutorul nostru. Componenții 
lotului republican s-au pregătit cu multă sîrguință și au partici
pat, în ultima perioadă, la o serie de concursuri internaționale 
de amploare, Cupă Europei și Campionatele Balcanice, la care 
au avut o evoluție meritorie. îndeosebi, trebuie să remarc pe 
maeștri sportului Marin Slavic și Eugen Aimer, care au cucerit 
mai multe titluri de campioni balcanici, ca și pe tînăra înotă
toare Anca Groza, care Vor fi prezenți la întrecerile de la Bel
grad. Echipa de polo, din care fac parte 11 jucători (Șerban 
Huber. Florin Slavei, Adrian Anaslasiu. Viorel Rus. Cornel Rusu, 
Dinu Fopescu etc.) se va deplasa miercuri la Belgrad, iar a doua 
zi se vor îndrepta spre locul de concurs și reprezentantele 
noastre la sărituri Metania Dccuseară și Sorana Prelipeeanu". 
Amintim că întrecerile „mondialelor" de la Belgrad se desfă
șoară între 1 și 10 septembrie. Turneul de polo reunește 16 echi
pe, care, prin tragere la sorți, vor fi împărțite in două grupe 
și vor juca sistem turneu, urmînd ca primele două clasate din 
fiecare serie să-și dispute titlul de campioană mondială.

'OINĂ:

I întrecerile zonale ale 
I „republicanelor"

După „Cupa României", „Cupa U.G.S.R." ți Cupa „tineretului 
Ide la sate", echipele fruntașe de oină se vor alinia la startul 

unei ample întreceri republicane. Sîmbătă 1 septembrie încep 
jocurile celei de a 22-a ediții a Campionatului național, care se 
desfășoară în trei etape. întrecerile zonale au loc in opt locali- 

Ități din țară, reunind un număr de 40 de formații, clasate pe 
primele locuri la faza județeană. Una din zonele campionatului 
este programată în Capitală, avind printre protagonistele prin- 

Icipale pe deținătoarea titlului, Combinatul Poligrafic București, 
formația Dinamo și Universitatea București, condusă de maes
trul emerit COstel IancU. Acestora Ii se vor alătura tinerele I echipe Gloria. Dinamo-Arcuda și Tipograful-Bueurești.

Primele jocuri din etapa de zonă au loc, în zilele de 1 și 2 
septembrie la Beiuș (Bihor) și Rîmnicu Sărat (Buzău), unde se 
întîlnesc reprezentantele județelor Maramureș, Satu Mare. Sălaj, I Bihor. Arad, Brașov, Dîmbovița și alte patru formații din Buzău, I
Mureș. Harghita și Covasna. Următoarele trei grupe zonale sint 
programate la Sibiu. Curtea de Argeș și în județul Mehedinți, • 
între 8 și 9 septembrie.

M. LERESCU



interviul acordat de peste hotare
tovarășul Nicolae Ceaușescu

cotidianului „La Nacion“ din Chile
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene

ral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit la 8 august pc ziaristul 
chilian Juan Alfonso Bravo de la cotidianul „La Nacion" căruia i-a 
acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Care este 
părerea d-umneavoastră. dom
nule președinte, cu privire la 
actuala experiență chiliana ?

RĂSPUNS : După cit cunosc, 
poporul chilian a trecut la în
făptuirea unor măsuri de dez
voltare economtco-socială pe ca
lea societății socialiste. Opțiuni
le poporului chilian au, fără în
doială, o mare însemnătate pen
tru dezvoltarea sa independen
tă, pentru ridicarea bunăstării 
și asigurarea unui viitor mai 
bun. Desigur, înfăptuirea aces
tor deziderate se realizează în 
condiții grele. Sînt probleme 
importante legate de preluarea 
de către popor, în propriile sale 
miini, a bogățiilor naționale, de 
înfruntare a poziției cercurilor 
reacționare ; dar consider că 
Frontul Unității Populare, sub 
conducerea președintelui Allen
de, unind toate forțele poporu
lui care se pronunță pentru o 
dezvoltare nouă, va putea In
fringe și înlătura toate greu
tățile. va putea asigura înfăptui
rea acestui program.

Pe plan mai general, experien
ța chiliana va exercita o influ
ență puternică în întreaga A- 
merică Latină, iar calea — de 
colaborare — pe care forțele 
politice chiliene înțeleg să în
făptuiască o serie de transfor
mări revoluționare. va avea, 
fără îndoială, anumite influențe 
și asupra altor state.

ÎNTREBARE : Care vor fi,, 
domnule președinte, caracte
risticile si semnificația viito
rului dumneavoastră turneu 
in America Latină și. in mod 
special, in Chile ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
în cursul lunii septembrie voi 
face o vizită în mai multe țări 
din America Latină, la invita
ția șefilor de state din aceste 
țări.

Desigur că vizita — în toate 
aceste țări — are caracterul li
nei vizite de prietenie. Ea por
nește de 1?. relațiile de colabora
re și prietenie existente între 
România și toate aceste state. 
Fără îndoială, faptul că avem 
comună și originea latină va da 
vizitei în aceste țări o semnifi
cație mai deosebită.

în același timp, vizita are loc 
în condiții internaționale de
osebite. cind s-au obținut o se
rie de rezultate pozitive pe ca
lea destinderii în viața interna
țională. Totodată, ea are loc în 
condițiile cînd în America La
tină tot mai multe state și po
poare își afirmă cu putere ho- 
tărîrea de a deveni stăpîne pe 
bogățiile naționale, de a-și făuri 
viitorul așa cum îl doresc, fără 
nici un amestec din afară.

Ținînd seama de aceste ten
dințe din situația internaționa
lă și din America Latină, fără 
îndoială că vizita va avea o im
portanță deosebită, cu atit mai 
mult cu cit. după cum cunoaș
teți. România se pronunță cu 
fermitate pentru realizarea unor 
relații noi între state, bazate pe 
egalitatea in drepturi, pe res
pectul independentei și suvera
nității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne și avantajul 
reciproc, pe respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi pe de
plin stăpîn pe destinele sale.

Sint convins că în cadrul vizi
tei, în toate statele vom ajunge 
la concluzii comune cu privire 
la dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre, precum și la în
tărirea colaborării pe plan in

Dacă, se poate declara, fără 
nici o rezervă, că in prezent, pe 
continentul Americii Latine, se 
resimte cu toată vigoarea un 
domeniu de unitate între toate 
statele de la sud de Rio Gran
de, acesta este cel al afirmării 
independenței economice, al 
apărării bogățiilor naționale. 
După pașii, la început timizi, 
întreprinși de unele țări, am 
fost ulterior martorii acestui 
proces cu arie de întindere și 
cil o intensitate tot mai pronun
țată. In ultimii ani, lupta împo
triva dominației monopolurilor 
străine, pentru recuperarea bo
gățiilor naturale și valorificarea 
acestora în conformitate cu in
teresele naționale, a îmbrăcat 
forme politice la scara întregii 
regiuni.

Au devenit tot mai numeroase 
cercurile guvernamentale, po
litice, militare sau religioase, 
care și-au dat seama că pentru 
învingerea subdezvoltării, pen
tru înscrierea economiilor lor 
naționale în circuitul mondial 
al valorilor economice, se im
pun cu necesitate eforturi de 
recucerire a resurselor natura
le. Un rol hotărîtor în accentu
area acestui curs l-a avut creș
terea gradului de conștientizare 
politică a maselor populare, a 
clasei muncitoare, a tineretului.

Manifestațiile și demonstrații
le populare împotriva ameste
cului monopolurilor străine în 
viața economică și politică, ce
rerile tot mai insistente de a 
pune capăt dopendenței econo
mice, au avut urmări pozitive 
asupra desfășurărilor politice de 
pe continent.

Majoritatea observatorilor de 
pe continentul latino-american 
apreciază că pe drumul afirmă
rii independenței economice, la 
scara Americii Latine, merită 
menționate două evenimente : 
semnarea Consensului latino-a
merican de la Vina del Mar și 
crearea Pactului subregional An
din, ambele în 1969. Carta de la 
Vina del Mar, adoptată la se
siunea extraordinară a Comisi
ei speciale de coordonare la- 
tino-americană (la care au par
ticipat miniștrii de externe din 
aproape toate țările continentu
lui), sublinia pentru prima oară 

ternațional în direcția afirmării 
în lume a noilor principii de 
relații intre state.

In acest cadru, fără îndoială 
că vizita în Chile — țară cu 
care România întreține de mul
tă vreme relații de colaborare 
— va avea o însemnătate deose
bită. Sînt convins că în cursul 
acestei vizite — împreună cu 
președintele Allende, cu alți 
conducători ai luptei revoluțio
nare din Chile — vom putea să 
identificăm noi căi de colabora
re între țările noastre, ceea ce 
va corespunde pe deplin inte
reselor ambelor popoare, pro
gresului lor economic-social, cit 
și cauzei colaborării și păcii în 
lume.

Doresc să menționez, și cu a- 
cest prilej, că aștept cu plăcere 
să vizitez Chile, să mă întilnesc 
cu președintele Allende, să cu
nosc direct unele aspecte ale 
activității harnicului și entuzias
tului dumneavoastră popor, a 
cărui luptă pentru făurirea unei 
vieți libere și independente este 
binecunoscută și se bucură de 
sprijinul și solidaritatea între
gului nostru popor.

ÎNTREBARE ; Considerați, 
domnule președinte, că des
fășurarea Conferinței de la 
Helsinki, precum si consul
tările preliminare de la Vie- 
na avansează intr-un sens fa
vorabil așteptărilor Româ
niei?

RĂSPUNS : După cum cred 
că cunoașteți, România a fost 
printre țările care au acționat 
foarte intens pentru pregătirea 
Conferinței general-europene I 
ea a luat parte activă atît la lu
crările pregătitoare cît și la pri
ma fază a conferinței — la ni
velul miniștrilor de externe.

Apreciem că rezultatele de 
pînă acum sînt pozitive, că s-au 
pus baze bune pentru desfășu
rarea fazei a doua și celei de-a 
treia, deci pentru succesul Con
ferinței general-europene. Sîn- 
tem hotărîți să acționăm în con
tinuare cu toată fermitatea pen
tru a asigura succesul deplin al 
conferinței, considerînd că a- 
ceasta corespunde intereselor 
tuturor popoarelor europene, 
intereselor popoarelor de pe toa
te continentele.

In ceea ce privește consultă
rile preliminare de la Viena. 
S-au obtinut unele rezultate. Nu 
sintem pe deplin satisfăcuți de 
ceea ce s-a realizat, finind sea
ma că îrțcă nu s-a acceptat ca 
toate țările europene să-și ex
pună punctele de vedere asupra 
problemelor militare, în cadrul 
negocierilor de la Viena. Vom 
continua însă să luăm parte la 
lucrările care vor începe în 
toamna acestui an. insistind 
pentru a se crea condiții ca toa
te statele europene să-și poată 
expune punctul de vedere, pen
tru adoptarea de măsuri concre
te în vederea reducerii trupelor 
străine și naționale, ca un prim 
pas spre retragerea definitivă a 
trupelor străine și stabilirea de 
noi măsuri de reducere a trupe
lor naționale. Sperăm ca aceste 
măsuri să se extindă în perspec
tivă la toate statele europene. 
Este de înțeles că înfăptuirea 
securității europene nu se poa
te concepe fără măsuri de de
zangajare militară, fără a se 
trece la măsuri de dezarmare 
care să țină seama de asigura
rea securității depline a tuturor 
statelor.

ÎNTREBARE : Care este, 
după părerea dumneavoas

principiile și condițiile necesare 
dezvoltării Americii Latine. Iată 
cîteva din ele : egalitatea juri
dică a statelor, neintervenția 
în treburile altor țări, respecta
rea prevederilor cuprinse in 
tratate, dreptul suveran al fie
cărui stat de a dispune în mod 
liber și independent de resurse
le sale naturale.

Consensul realizat la Vina del

AMERICA LATINĂ

Afirmarea independenței
economice

Mar avea să fie denumit începu
tul „celei de a doua revoluții 
latino-americane", etapa afir
mării năzuinței de dezvoltare 
economică de sine stătătoare. Un 
al doilea moment, nu mai puțin 
important, l-a constituit crea
rea Pactului subregional Andin, 
din care fac parte Peru, Chile. 
Columbia, Bolivia, Ecuador și 
Venezuela. Acest pact grupează 
o populație de circa 65 milioane 
de oameni, dispune de 80 la sută 
din petrol, 55 la sută din mine- 
reurile de fier, 90 la sută din 
rezervele de cupru și cositor și 
40 Ia sută din cele de cărbune 
ale întregii Americi Latine. Prin 
scopurile propuse — colaborarea 
subregională, apărarea economii
lor naționale de avalanșa capi
talurilor străine și măsuri de 
protecție a bogățiilor naturale 
— Pactul Andin și-a atras 
simpatia unor largi cercuri la

tră, legătura între destinderea 
în Europa si lupta mișcărilor 
de eliberare națională din 
„lumea a treia" ? Realizarea 
securității europene nu va 
limita sau frina dezvoltarea 
acestor mișcări ?

RĂSPUNS : Realizarea des
tinderii în Europa și în întreaga 
lume constituie un factor deo
sebit de important in viața in
ternațională. Desigur, acest nou 
curs este determinat de schim
bările mari care au intervenit 
în raportul de forțe pe plan 
mondial, de afirmarea puterni
că în viața internațională a u- 
nui număr tot mai mare de sta
te, de faptul că masele popu
lare, opinia publică internațio
nală se pronunță tot mai hotă
rî t pentru a se pune capăt cu 
desăvîrșire vechii politici impe
rialiste de forță și dictat.

In schimbările care au avut 
loc, succesele luptei de elibera
re națională, apariția unui nu
măr mare de state naționale in
dependente au avut și au un rol 
deosebit de important. în legă
tură cu aceasta, consider că în
făptuirea destinderii în Europa 
și in lume trebuie să favorizeze 
intensificarea luptei de elibera
re națională. Este de înțeles că 
destinderea presupune lichida
rea colonialismului și neoco- 
lonialismului. presupune respec
tarea dreptului popoarelor la 
dezvoltare independentă.

Deci, securitatea europeană 
nu va limita in nici un fel dez
voltarea mișcării de eliberare 
națională. Dimpotrivă, după pă
rerea mea, în aceste noi condi- 

, ții se poate acorda un sprijin 
mai puternic mișcărilor de eli
berare națională, se poate asi
gura ajutorarea mai bună a sta
telor care pășesc pe calea dez
voltării independente, în vede
rea ridicării lor economico-so- 
ciale.

ÎNTREBARE : Care este 
poziția României față de 
blocurile militare ?

RĂSPUNS : România — de 
altfel oa și alte țări socialiste — 
s-a pronunțat de mult pentru 
desființarea blocurilor militare 
Am considerat că trebuie să 
acționăm in direcția dezvoltării 
colaborării dintre state pentru a 
se ajunge atît la desființarea 
blocului N.A.T.O. cît și a Tra
tatului de la Varșovia.

In situația nouă, caracterizată 
de dezvoltarea destinderii De 
plan internațional, apreciem eă 
trebuie să acționăm în mod con
secvent pentru diminuarea con
tinuă a aspectelor militare ale 
acestor blocuri și pentru, a crea 
condițiile desființării lor. Desi
gur. nu ne facem iluzii ; des
tinderea trebuie să fie realizată 
prin acțiunea unită a tuturor 
popoarelor. Mai sint forțe care 
se pot opune acestui nou curs, 
dar trebuie să facem totul pen
tru a se ajunge la desființarea 
blocurilor militare, pentru afir
marea principiilor noi în rela
țiile dintre state. In această di
recție România va acționa și în 
viitor cu toată fermitatea.

ÎNTREBARE : Care sint, 
domnule președinte, princi
palele schimbări care au avut 
loc in societatea românească 
în anii construcției socialiste 
Si in special de la alegerea 
dumneavoastră ca secretar 
general al partidului ?

RĂSPUNS : Odată cu trece
rea puterii politice în mina po
porului s-a început și transfor
marea revoluționară a societății 
românești. Am avut multe pro
bleme de soluționat în dezvolta
rea industriei, în organizarea so

tino-americane. Necesitatea unei 
coordonări privind obiectivele 
economice ale statelor latino-a
mericane a apărut pe măsură ce 
asemenea preocupări — cum 
sînt naționalizarea unor ramuri, 
înființarea de companii naționa
le — au căpătat o extindere din 
ce în ce mai mare. Edificarea 
noii orînduiri in Cuba, prima 
țară socialistă de pe continent, 

procesul revoluționar din Chile, 
Înnoirile din Peru, încercările, 
uneori reușite, din Venezuela, 
Ecuador, Columbia, Argentina, 
Mexic, de naționalizare a unor 
resurse, de limitare a investiții
lor străine, de întemeiere a 
unor întreprinderi publice pen
tru exploatarea și valorificarea 
unor resurse ale solului sau 
subsolului, în pofida unei pu
ternice opoziții — se circumscriu 
unui curent progresist, cu largi 
implicații în America Latină, 
în ultimii 4—5 ani au trecut in 
proprietate de stat ramuri în
tregi economice, terenuri petro
lifere. mari complexe petrochi
mice, mine de fier, cărbuni, cu
pru, zăcăminte de salpetru, oțe- 
lării, fabrici textile și de ali
mente, transportul comun ur
ban, sectoare bancare. Au fost 
de asemenea naționalizate mari 
plantații, au fost preluate tere

cialistă și dezvoltarea agricultu
rii, a învățămîntului, științei și 
culturii, in ridicarea bunăstării 
generale a poporului. Industria 
aparține astăzi în întregime în
tregului nostru popor. Producția 
Industrială va fi in acest an de 
peste 25 de ori mai mare decit 
în momentul trecerii la con
strucția socialistă. Agricultura 
a înregistrat, de asemenea, suc
cese mari. Județul in care ne 
găsim acum — județul Constan-, 
ța — producea înainte de coope
rativizare circa 700-800 kg griu 
la hectar. în acest an a obținui 
o recoltă de circa 3 500 kg griu 
la hectar — și nu se poate spune 
că s-au epuizat toate posibilită
țile de creștere în continuare a 
producției agricole.

Sucoese remarcabile s-au ob
ținut în dezvoltarea științei, cul
turii. învățămîntului. De altfel, 
știința constituie un factor esen
țial în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Venitul național a crescut de 
la circa 80 de dolari pe cap de 
locuitor. Ia aproape 800 de do
lari. Pe această bază a crescut 
și nivelul de trai al întregului 
popor. Cred că ați putut vedea 
atît construcțiile industriale și 
agricole, cit și construcțiile de 
locuințe, școli, spitale.

Toate acestea demonstrează în 
mod vizibil ce a însemnat con
strucția socialistă pentru între
gul nostru popor.

Alegerea mea ca secretar ge
neral al partidului a coincis de 
fapt cu Congresul al IX-lea al 
partidului. Acest Congres a ju
cat un rol important in dezvol
tarea societății socialiste româ
nești. El a făcut bilanțul rezul
tatelor de pînă atunci, consta- 
tind succesele remarcabile obți
nute. Congresul a criticat însă 
și unele neajunsuri, unele gre
șeli chiar, care s-au comis și a 
trasat căile pentru lichidarea 
lor, pentru afirmarea puternică 
a democrației socialiste, a par
ticipării mai largi a maselor 
populare, a întregului popor la 
conducerea societății. Se poate 
spune că. pe această bază, și 
apoi pe buza hotăririlor Con
gresului al X-lea. s-au obținut 
succese deosebit, de importante 
în toate domeniile de activitate. 
Așa se și explică faptul că în
tregul nostru popor sprijină în 
mod activ politica internă și ex
ternă a partidului și a țării, con
siderînd că aceasta corespunde 
pe deplin intereselor sale vitale.

A.ș dori să menționez că în 
această direcție un rol impor
tant au avut existența unei forțe 
politice unite, creșterea rolului 
de conducător al partidului în 
societate, dezvoltarea democra
ției socialiste și participarea 
maselor largi populare la con
ducerea tuturor domeniilor de 
activitate, demonstrînd în prac
tică că construcția socialismu
lui se poate realiza în bune con
diții numai cu participarea 
largă a întregului popor la con
ducerea societății.

De asemenea, aș dori să men
ționez faptul că un rol de mare 
insemnătate l-a avut colabora
rea cu celelalte state socialiste, 
cu celelalte țări care trec pe 
calea dezvoltării independente, 
cu toate statele lumii, deoarece 
construcția unei societăți noi 
trebuie să țină seama și să se 
realizeze pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii 
în toate domeniile de activitate, 

în încheiere, doresc ca — prin 
intermediul ziarului dumnea
voastră — să urez poporului chi
lian prieten suocese depline în 
activitatea sa de transformare 
revoluționară a societății. de 
făurire a unei societăți noi, ba
zată pe dreptatea socială, să-i 
urez multă prosperitate și feri
cire.

nuri agricole, care uneori se în
tindeau pe sute de mii de kilo
metrii patrați. O enumerare no
minală a tuturor acestor acte ar 
necesita zeci sau chiar sute de 
pagini.

Evident, asemenea fapte de 
natură să exprime dorința po
poarelor de a se elibera de sub 
dominația marilor monopoluri, 
pentru promovarea în viața eco

nomică și politică a unor de
ziderate cu caracter democra
ție, pentru afirmarea principii
lor respectării depline a suvera
nității și independenței naționa
le, a neamestecului în treburile 
interne, au stîrnit opoziția ma
rilor monopoluri multinaționa
le, a partidelor conservatoare de 
pe continent, a unor cercuri po
litice nord-americane. Presiuni
le Ia care este supus statul chi
lian, ca și veto-ul american din 
Consiliul de Securitate — cu 
prilejul punerii Ia vot a rezo
luției privind Canalul Panama 
— sînt doar două exemple sem
nificative în acest sens. Refe- 
rindu-se la problemele de acest 
ordin președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, declara : „Cu
cerirea independenței politice și 
exploatarea resurselor naturale 
nu sînt de-ajuns pentru a asi
gura suveranitatea deplină a 
unei națiuni. Unele popoare în 
curs de dezvoltare sînt confrun

„Săptămina 
românească** 
de la Lima

în cadrul „Săptămînii româ
nești dedicate sărbătoririi Zilei 
de 23 August", vicerectorul Uni
versității naționale San Marcos 
din Lima, prof. dr. Julio Mu
noz Puglisevich. a ținut o con
ferință referitoare la principale
le realizări obținute de poporul 
român. Referindu-se la relațiile 
dintre România și Peru, vorbi
torul a subliniat interesul ma
nifestat de poporul peruan in 
legătură cu apropiata vizită pe 
care o va întreprinde in această 
țară tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cunoscutul profesor de lite
ratură Dario Chavez de Paz a 
ținut, la rindul său, o prelegere 
despre poezia românească, după 
care tineri poeți peruani au re
citat versuri ale unor poeți 
clasici români.

Test electoral în Italia
• LA 18 noiembrie vor ave.a 

loc în Italia alegeri regionale, 
provinciale și municipale, în 
care vor fi angrenați 1 800 000 de 
alegători, reprezentînd aproxi
mativ 4,5 la sută din corpul e- 
lectoral italian. Se apreciază că 
cele mai interesante confrun
tări electorale se vor desfășura 
în Trentino-Alto-Adige, unde 
va fi înnoit consiliul regional. 
Vor fi. de asemenea, alese un 
nou consiliu provincial la Ra
venna, “precum și consilii mu
nicipale în 180 de comune, prin
tre care și capitalele de provin
cie Ancona, Belluno, Ravenna 
și Sienna.

TURNEUL
LUI K. WALDHEIM 

ÎN ORIENTUL 
APROPIAT

Cu o zi înainte de începerea 
unui turneu în Orientul Apro
piat. secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a sosit, dumi
nică. la Geneva, unde va avea 
convorbiri cu reprezentantul 
său special în această regiune, 
ambasadorul Gunnar Jarring.

La sosire, secretarul general 
a făcut următoarea declarație : 
„Este evident că nu mă aștept 
să revin din turneu cu o solu
ție a acestei probleme foarte 
complexe, dificile și tragice. 
De altfel, nici nu este in in
tenția mea de a prezenta pro
puneri precise. Cred, totuși, că, 
din cauza impasului în care se 
află căutarea unei reglemen
tări, este de datoria mea, ca 
secretar general, să mă depla
sez la fața locului, pentru a ob
ține informații din sursă primă 
și pentru a vedea în ce măsură 
Națiunile Unite și eu insumi, 
ca secretar general, am putea 
să fim utili în viitor".

In încheiere, secretarul gene
ral al O.N.U. a menționat că 
vizita sa in Orientul Apropiat 
nu va înlocui misiunea amba
sadorului Gunnar Jarring,

tate cu noi forme de dominație 
economică și tehnologică. Ele 
sînt constrinse, din pricina sla
bei lor puteri de negociere, să 
accepte deseori clauzele econo
mice și culturale ale unei pu
teri dominante. Dar menținerea 
acestei politici de forță, precum 
și nedreptățile pe care ea le 
provoacă, constituie un pericol 
pentru pacea mondială... Este 
cît se poate de clar că pentru 
dezvoltarea țărilor care pășesc 
pe calea propășirii lor economi
ce este nevoie de un climat de 
încredere, care să asigure dia
loguri libere, relații care să 
excludă orice fel de discrimi
nări, care să facă cu neputință 
folosirea ajutorului economic ca 
paravan pentru amestecurile în 
treburile interne". De altfel, a- 
semenea imperative s-au făcut 
auzite și la recenta Conferință 
anuală a miniștrilor de externe 
din țările Pactului Andin, des
fășurată în capitala peruană. 
Expresie a acestei luări de pozi
ție, documentul final aprobat 
respinge categoric „orice mă
suri legislative sau acțiuni eco
nomice de natură coercitivă în
dreptate împotriva statelor care 
adoptă hotăriri în vederea re
cuperării sau apărării resurselor 
lor naturale, terestre sau mari
time".

România socialistă, angajată 
profund într-un program de dez
voltare multilaterală, sprijină 
lupta popoarelor latino-america
ne pentru afirmarea deplină a 
drepturilor lor fundamentale, iși 
exprimă solidaritatea cu proce
sele înnoitoare de pe continent. 
Vizita — de însemnătate isto
rică — pe care o va întreprinde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in mai multe țări 
din America Latină, constituie 
fără îndoială, o nouă și puter
nică manifestare a acestei so
lidarități, a prieteniei și respec
tului țării noastre pentru po
poarele latino-americane, în fa
voarea statornicirii unui climat 
internațional întemeiat pe prin
cipiul dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe bogățiile sale, 
pe destinul său.

T. IOAN

in primele rinduri ale luptei
Namibia este cuprinsă de flacăra nestinsă a luptei pentru 

independență și libertate, pentru ca poporul namibian să-și poată 
făuri viitorul după propria dorință, împotriva politicii rasiste, co
lonialiste sud-africane. Ciocnirile armate violente din regiunea 
Caprivi și Grootfontein, amploarea fără precedent a mișcării 
greviste cuprinzind sectoare diferite, ca și măsurile represive 
adoptate de guvernul de la Pretoria sînt dovezi concludente ale 
procesului revoluționar din Namibia. In fruntea acestei lupte 
se află Organizația Poporului din Africa de sud-vest (Namibia) 
- S.W.A.P.O. Această organizație a fost creată în anul 1957 
și are la origină o organizație studențească. Constatind că ar
gumentele de ordin juridic, principiile umanitare și condamnă
rile verbale nu au reușit să determine promotorii politicii de 
apartheid să renunțe la anexarea forțată a unui întins teritoriu, 
la supunerea nemiloasă a 80 la sută din totalul populației, 
această organizație a hotărît, in 1966, să plaseze - după cum 
menționa revista „Africasia" — lupta pe un teren real, chemind 
și niobilizînd masele la insurecția armată. La 26 august se ani
versează începutul luptei armate a poporului namibian.

Cu ocazia vizitei în țara 
noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C., a unei delegații a Ligii 
tineretului S.WA.P.O. am soli
citat lui Timotthy Nghishong
wa și Greenwell Matongo, 
tineri militanți ai organiza
ției, un scurt interviu. Evi
dent, prima întrebare s-a re
ferit la rolul tineretului in 
cadrul mișcării S.W.A.P.O., la 
actuale preocupări ale Ligii 
tineretului S.W.A.P.O.

— In lumea contemporană 
ne-a declarat T. Nghishongwa 
— tineretului ii revine un rol de 
frunte în lupta pentru pace și 
progres social. El este angajat 
pretutindeni în lume acolo unde 
se înfruntă ideile și forțele pro
gresului cu cele ostile înnoirilor, 
democrației. Sîntem mîndri de 
faptul că tineretul namibian se 
află în primele rînduri ale luptei 
pentru libertate, independență 
și progres. îmi este greu să de
finesc în cîteva cuvinte misiunea 
Ligii Tineretului S.W.A.P.O. Pot 
însă să vă spun că tinerii na- 
mibieni sînt integrați în număr 
din ce în ce moi mare în ca
drul mișcării de eliberare. Avem 
reprezentanți și în Comitetul 
Executiv al S.W.A.P.O. Das 
ceea ce merită subliniat în mod 
cu totul deosebit este faptul că 
noi, tinerii, sintem principala 
forță de luptă. Se și spune că 
tineretul S.W.A.P.O. este moto
rul întregii lupte armate.

— Puteți cita citeva aspecte 
concrete ale participării ti
neretului ?

— în primul rînd - intervine 
G. Matongo — participarea di
rectă la lupta armată. Ați auzit 
probabil de acțiunile din regiu
nea Caprivi și din districtul 
Grootfontein. Apoi, tineretul a- 
jută la. adăpostirea refugiaților 
prigoniți de regimul rasist. Ac
țiunile de reprimare se soldea
ză cu victime, cu așezări distru
se. Copii și bătrini rămîn fără

ADOPTAREA NOII CONSTITUȚII 
A ZAMBIEI

Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a sem
nat simbătă, in cadrul u- 
nei conferințe a Partidu
lui Unit al Independenței 
Naționale, în prezența a 
6 000 de delegați, noua 
Constituție, care instituie 
sistemul unui singur par
tid politic in țară.

Ceremonia a avut loc la Mu- 
Iungushi, localitate în care prin 
tradiție au loc întîlnirile lideri
lor politici zambieni, încă îna
inte de cîștigarea independenței. 
După ce a menționat necesita
tea schimbării introduse, preșe
dintele Kaunda a arătat în cu- 
vintarea rostită că sistemul mul
ti partit, pe care cele 4 milioane

NEGOCIERILE dintre re
prezentanții sindicatelor ce
lor 56 000 de lucrători ne
operativi de la transportu
rile feroviare canadiene și 
cei ai patronatului s-au în
trerupt fără să existe pers
pectiva unei soluționări ime
diate a acestui conflict de 
muncă.

PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT

Succese 
ale combatanților 

P.A.I.G.C.
• IN CURSUL operațiunilor 

organizate, în luna august, de 
detașamentele patrioților Parti
dului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, au fost nimiciți 
cel puțin 28 soldați aparținînd 
trupelor colonialiste portugheze, 
relatează un comunicat al 
P.A.I.G.C., difuzat la Dakar. A- 
cest bilanț este rezultatul unor 
acțiuni ofensive lansate îmno- 
triva taberelor militare inamice.

Val de violențe 
în Ulster

• SFlRȘITUL săptămînii a 
însemnat pentru locuitorii Ir
landei de Nord relansarea va
lului de violență care domnește 
în provincie de patru ani, opu- 
nind minoritatea catolică majo
rității protestante. Pentru apla

sprijin, familii întregi nu dispun 
de adăpost. Tineretul nostru și-a 
asumat răspunderea de a-i aju
ta pe acești oameni, a-i face 
să înțeleagă mai clar obiectivele 
noastre politice. De altfel, în 
etapa actuală aceste obiective 
urmăresc trei direcții :

1) Diplomatic — obținerea de 
sprijin material și moral, infor
marea opiniei publice interna
ționale asupra realităților din 
Namibia, încercînd totodată să 
explicăm dezideratele noastre :

INTERVIUL NOSTRU 
CU MILITANTI Al

LIGII TINERETULUI
S.W.A.P.O.-
NAMIBIA

noi vrem să construim o socie
tate democratică, în care toți 
oamenii să fie egali; noi nu du
cem un război rasial.

2) Confruntarea totală cu duș
manul, prin toate mijloacele, 
care să-l determine la acorda
rea unei independențe reale, la 
punerea în aplicare a rezoluții
lor adoptate la O.N.U. pnvind 
Namibia.

3) Mobilizarea și pregătirea 
populației pentru revoluție. In 
paralel cu munca politică în 
zonele controlate de S.W.A.P.O. 
am înființat deja un sistem mo
bil de învățămînt pentru popu
lație și un serviciu medical.

- Vă este cunoscut faptul 
că președintele S.W.A.P.O., 
Sam Nujoma, a întreprins in 
această lună o vizită in țara 
noastră. Cu acest prilej a avut 
loc o intilnire cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
dat publicității un Comunicat 
comun. Cum apreciați rela
țiile existente intre popoarele 
noastre î

— Noi cunoaștem și apreciem

de zambieni l-au moștenit de la 
britanici în momentul dobîpdirii 
independenței, în 1964, era 
„străin, importat și impus". Vor
bind despre unele forme noi de 
manifestare ale colonialismului, 
Kenneth Kaunda a subliniat că 
Africa nu se va bucura nicio
dată de o independență adevă
rată atît timp cît deciziile afec- 
tînd viitorul ei sînt luate în 
birouri aflate la mii de mile de
părtare.

în conformitate cu prevederi
le. noii Constituții, președintele 
ales al republicii va deține, în 
continuare, puterea executivă, 
dar va desemna un prim-minis- 
tru dintre membrii Adunării 
Naționale. Pe de altă parte, 
componența Adunării Naționale 
va spori de la 110 la 125 mem
bri aleși și 10 membri numiți 
de președinte.

La Conferința Partidului Unit 
al Independenței Naționale par
ticipă, ‘în calitate de invitați, 
președintele Zairului, Mobutu 
Șese Seko. președintele Tanza
niei, Iulius Nyerere, și delegați 
din Kenya, Botswana, Malawi, 
Swaziland și Lesotho.

narea incidentelor din Ulster, 
guvernul britanic a dislocat, 
după cum se știe, numeroase 
trupe.

în cartierul Cliftonville . din 
Belfast, explozia produsă sim
bătă la un atelier suspectat de 
fabricarea bombelor artizanale 
a provocat demolarea unui ga

Creșterea costului vieții în țările Pieței comune
Tendința puternică de creștere a costului vieții a rămas ne

schimbată în luna iunie, în majoritatea statelor membre ale 
Pieței comune — informează Comisia Executivă a C.E.E. în ul
timul său raport lunar. în domeniul produselor agroalimentare, 
ritmul creșterii prețurilor a slăbit într-o oarecare măsură, dar 
fenomenul, nesemnificativ pentru consumatori, s-a datorat a- 
justărilor. de sezon. La acest capitol se menționează costul în 
continuare ridicat al cărnii, neafectat de schimbările sezoniere 
favorabile producătorilor. Prețurile produselor industriale s-au 
majorat, impulsionate fiind de cerere și de costul mai ridicat 
al materiilor prime ; de asemenea, a crescut vertiginos și prețul 
benzinei. S-au scumpit, în același timp, hotelurile și restau
rantele. Documentul consemnează, de asemenea, dificultățile în- 
timpinate de statele membre în ceea ce privește utilizarea for
ței de muncă. Se fac referiri, totodată, la balanța comercială 
a comunității, marcată in ansamblul ei de un deficit crescînd.

sprijinul permanent și multilate
ral acordat de România luptei 
de eliberare națională din Na
mibia. Pentru sincera dv. soli
daritate vă mulțumim. Desigur, 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și solidaritate dintre P C R. 
și S.W.A.P.O. ne dă noi forțe 
în lupta noastră. Numirea de 
către Comitetul Central ol 
S.W.A.P.O., pe baza acordu
lui părților, a unui reprezentant 
permanent la București, în cali
tate de reprezentant legitim al 
poporului namibian este un act 
politic important, evidențiind 
prețuirea reciprocă — a spus pri
mul interlocutor.

- Ați avut prilejul in timpul 
vizitei să vă intilniți cu tineri 
români, cu cadre de condu
cere ale U.T.C. Ce ne puteți 
declara acum, la încheierea 
vizitei ? După ce au schim
bat citeva cuvinte intre ei, 
T. Nghishongwa a spus :

— Atît eu cît și colegul meu 
om fost deosebit de impresio
nați de ceea ce am văzut in 
frumoasa dv. țara. Am vizitat 
întreprinderi și instituții, am în- 
tilnit pretutindeni oameni bine
voitori, prietenoși, solidari cu 
lupta noastră. Dar, în mod a- 
parte am încercat să cunoaștem 
tineretul român, preocupările șl 
aspirațiile sale. Acum, la înche
ierea scurtei călătorii declarăm 
ca o primă constatare că aveți 
un tineret care ne-a impresionat 
prin munca și realizările sale, 
bine pregătit pentru ziua de 
mîine. O a doua concluzie, pe 
care om dori să o menționați, 
se referă la consultarea tinere
tului atunci cînd se adoptă de
cizii atit în domenii care-l pri
vesc în mod direct cît și în al
tele. Noi credem câ acest fapt 
este urmarea încrederii pe care 
partidul și statul român o acor
dă tineretului.

Vizita întreprinsă, ca o a treia 
și ultimă remarcă, ne-a permis 
să cunoaștem metodele și mo
dalitățile atît de variate folosi
te de organizațiile U.T.C. în mo
bilizarea tineretului. Este o ex
periență pe care noi am pri
vit-o cu tot- interesul, în ea gă
sind poate ulterior răspunsuri șl 
la unele probleme cărora tre
buie să le facem și noi față.

Pentru posibilitatea oferită de 
a cunoaște cite ceva din reali
zările României contemporane, 
pentru prietenia și solidaritatea 
manifestată față de noi adu

cem Uniunii Tineretului Comu
nist, mulțumirile noastre sincere 
și urarea de a obține noi 
succese.

Interviu consemnat de 
IOAN TIMOFTE

• INTR-UN decret dat 
publicității ia Kabul se ara
tă că rețeaua de școli ele
mentare și medii, precum și 
invățămintul superior vor fi 
în întregime controlate de 
stat. Documentul, purtind 
semnătura șefului statului și 
prim-ministru al Afganista
nului, Sardar Mohammad 
Daud Khan, precizează că 
activitatea instituțiilor edu
caționale intră în gestiunea 
Ministerului Educației. Vor 
fi lichidate toate școlile par
ticulare și, in primul rind, 
cele controlate de cler. Gu
vernul va numi corpul pro
fesoral și directorii de școli. 
Ministerul Educației urmea
ză să prezinte propuneri con
crete în vederea îmbunătăți
rii sistemului educațional in 
Afganistan.

• PREȘEDINTELE Afga
nistanului, Mohammed Daud, a 
anunțat simbătă, în cadrul ce
lui de-al doilea discurs rostit 
de la înlăturarea monarhiei în 
urma loviturii de stat, că va 
însărcina o comisie cu studie
rea și elaborarea proiectului 
constituției republicane. Noua 
constituție va intra în vigoare 
numai după ce va fi aprobată 
de o Adunare Constituantă.

raj din apropiere. Poliția a a- 
nunțat, ulterior, descoperirea 
Sub dărîmături a trei cadavre. 
Ultimele victime ale valului de 
violență ridică la 873 totalul ce
lor ce și-au pierdut viața, in 
provincie, începînd din august 
1969.
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