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Ședința Comitetului

Executiv a! C.C. al P.C.R.
în ziua de 28 august a.c. a avut loc ședința Comite

tului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Co
munist Român.

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv a aprobat 
programul vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va între
prinde într-o serie de țări din America Latină. Salu- 
tînd această vizită ca un important act de politică 
externă a țării noastre, Comitetul Executiv a apreciat 
că ea va contribui la dezvoltarea prieteniei și co

laborării cu țările Americii Latine, la cauza generală 
a destinderii și înțelegerii între popoare, la promo
varea unui climat internațional de pace și securitate.

Comitetul Executiv a aprobat, de asemenea, o se
rie de măsuri pentru strîngerea în cele mai bune con- 
dițiuni a recoltei din acest an, precum și pentru des
fășurarea la timpul optim a însămînțărilor de toamnă 
și a celorlalte lucrări agricole de care depinde obți
nerea unor recolte sporite în anul viitor.

Comitetul Executiv a soluționat, de asemenea, 
unele probleme ale activității curente.

Salutați cu căldură de numeroși locuitori ai Capitalei,

AU PLECAT IERI SPRE CONTINENTUL LATINO-AMERICAN
Drum bun și succes deplin solilor poporului român!

Marți după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. au părăsit Capitala, 
plecind intr-o vizită oficială în
tr-o serie de țări din America 
Latină.

In această vizită, șeful statu
lui român este însoțit de tova
rășii Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, consilieri 
și experți.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu intr-o serie de țări 
ale Americii Latine — prima 
vizită a unui șef de stat român 
pe acest continent — constituie 
un eveniment de o deosebită 
însemnătate, un important act 
de politică externă al țării noas
tre cu profunde semnificații in 
evoluția relațiilor de prietenie 
dintre România și aceste state, 
dintre poporul român și popoa
rele latino-americane. servind in 
același timp nemijlocit cauzei 
generale a' păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Legată prin aspirațiile gene
rale de libertate, pace și pro
gres, precum și prin afinitățile 
de limbă și cultură cu popoarele 
latino-americane. România a e- 
dificat relațiile sale cu statele 
înscrise pe itinerariul vizitei 
conducătorului partidului și sta
tului nostru pe baza trainică a 
respectării principiilor suvera
nității și independenței naționa
le. neamestecului în treburile in
terne, egalității și avantajului 
reciproc, a dreptului fiecărei na
țiuni de a fi stăpină pe desti
nele ei.

Prima etapă a acestei călăto
rii o constituie Republica Cuba, 
unde secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, vor 
fade o vizită oficială de priete
nie la invitația tovarășului Fidel 
Castro Ruz. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar al Republicii 
Cuba. Vizita in Cuba, primul 
stat socialist din emisfera ves
tică. va contribui la adincirea 
relațiilor frățești dintre cele 
două țări și popoare, relații ca
re se bazează pe comunitatea 
de orinduire și țeluri, pe inte
resele comune.

După cum s-a mai anunțat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu vor mai efectua pe 
continentul latino-american vi
zite oficiale în Republica Costa 
Rica. la invitația președintelui 
Republicii, Jose Figueres Fer
rer ; in Republica Venezuela, la 
invitația președintelui acestei

țări, dr. Rafael Caldera ; în Re
publica Columbia, la invitația 
președintelui, dr. Misael Pastra
na Borrero ; în Republica Ecua
dor, la invitația președintelui 
Republicii, general de brigadă 
Guillermo A. Rodriguez Lara ; 
în Republica Peru, la invitația 
președintelui Republicii, general 
de divizie Juan Velasco Alva
rado ; în Republica Chile. la 
invitația președintelui, dr. Salva
dor Allende Gossens, și în Re
publica Argentina, la invitația 
președintelui acestei țări, dr. 
Râul Lastiri.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mânescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu. Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănăla- 
che, Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Miron Constan* 
tinescu, Mihai Dalea. Miu Do- 
brescu. Ion Iliescu. Ion Ioniță, 
Ion Stănescu, Mihai Telescu, 
Iosif Uglar, Richard Winter. 
Conducătorii de partid și de stat 
au venit la aeroport împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost de față Enrique E. La- 
roza, ambasadorul Republicii 
Peru, Homero Julio, ambasado
rul Republicii Chile, Juan Carlos 
Marcelino Beltramino, ambasa
dorul Republicii Argentina, Je
sus Mendizabal, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Cuba, Alvaro Rocha Latinde 
însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al Republicii Columbia, 
Hemani Escobar Cabrera, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Venezuela, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Numeroși bucureșteni aflați la 
aeropor* au salutat cu căldură 
pe șeful statului român, pe to
varășa Elena Ceaușescu, expri- 
mînd aprobarea deplină față de 
vizita pe care o întreprinde, în
crederea că ea va deschide noi 
și ample perspective relațiilor 
dintre țara noastră și statele 
continentului latino-american, 
servind atit intereselor funda
mentale de progres și pace ale 
poporului român și popoarelor 
din America Latină, cit și cauzei 
destinderii și colaborării inter
naționale. Ei au adresat din 
inimă urarea de drum bun și 
succes deplin conducătorului iu
bit a] partidului și statului in 
această nobilă și importantă so
lie de pace.

Din experiența unui consiliu al tinerelor fete
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Din două in două săptă- 
mini, duminica dimineața, 
redacția pentru copii a tele
viziunii invită micii tele
spectatori să urmărească o 
emisiune-concurs : „7 con
tra 7“. Se întrec, punîndu-și 
reciproc întrebări din dome
niul culturii și științei, par- 
ticipînd la probe artistice, 
tehnice și sportive, cite șapte 
pionieri din două județe. Un 
juriu, din care am avut 
cinstea să fac de cîteva ori 
parte, e fericit să omolo
gheze răspunsurile bune și

(Continuare în pag. a V-a>

Statutar, consiliul tinerelor 
fete are menirea de a studia 
problemele specifice economice- 
sociale, de muncă și viață ale 
tinerelor fete, urmărind diferen
țierea acțiunilor inițiate de or
ganizațiile U.T.C. in funcție de 
preocupările și posibilitățile fe
telor, elaborind forme și mijloa
ce de lărgire a participării fete
lor la activitatea obștească, la 
viața social-politică și culturală 
a țării, de promovare a lor in 
conducerea activităților organi
zației. In transpunerea practică 
a unor asemenea deziderate, 
drumul experienței străbate di
ferite trasee de acțiune și va
riate încercări. împreună cu 
citeva membre ale Consiliului 
tinerelor fete din sectorul 3 — 
București, am încercat, de cu- 
rind o, succintă analiză retros
pectivă, extrăgînd din discuție 
citeva concluzii, semnificative 
in raport de imperativele per

manent definitorii pentru aceste 
organisme ale gîndirii și acțiunii 
colective.

— In februarie, cind s-a con
stituit consiliul, după conferin
ța de alegeri a organizației 
U.T.C. a sectorului 3, eu eram 
de foarte puțin timp activistă — 
arăta Elena Rigo, secretara con
siliului tinerelor fete. Aș putea 
spune că unele stingăcii și cău
tări din activitatea consiliului, 
in primele luni, se datoresc și 
lipsei mele de experiență. To
tuși, chibzuind bine, împreună 
cu celelalte membre, cu spriji
nul biroului comitetului U.T.C. 
al sectorului și folosind expe
riența de muncă a vechiului or
gan. am întocmit un program 
de lucru concret și destul de 
bogat, poțrivit rosturilor consi-

ION TRONAC

(Continuate în pag. a ll-a)

ARATURILE SE APROPIE DE SFÎRȘIT, 

CAMPANIA AGRICOLĂ CONTINUĂ 

iN ACELAȘI RITM INTENS
• In aceste zile pe ogoarele județului Buzău. • Pînă la 1 septembrie întreaga suprafață 

destinată recoltei de griu a anului viitor va fi pregătită. • Din situațiile operative a dispărut 
rubrica „observații" : la calitate nu se dau derogări. • Tinerii mecanizatori la panoul de 
onoare al întrecerii.

Despre aceste fapte relatează trimișii noștri 
NICOLAE ADAM și VASILE RANGA în pagina a lll-a.
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CONSUMURI MINIME - 
"ehcÎenț^porÎta^

Peste cîteva zile schelele vor dispare și noul 
local al Școlii profesionale M.I.U. din Oradea 

va fi predat beneficiarilor săi.

CARTEA DE VIZITĂ 
A UNUI COLECTIV 
DE CONSTRUCTORI 

FRUNTAȘ

In pagina a 3-a

TERMOCENTRALA 
ELECTRICĂ GROZĂVEȘTI

Pierderile de 
energic au fost 

diminuate, dar ter- 
mocncrgeticicnii 
caută noi rezerve
„Colectivul Întreprinderii electro-centrale Bucu

rești se angajează să realizeze în anul 1973 eco
nomii în valoare de 878 000 lei, reprezentînd 
5 000 tone combustibil conventional (Tcc)“, ne 
anunță un panou expus la intrarea Centralei ter
mice Grozăvești. „Dintre acestea, spune în con
tinuare panoul, C.E.T. Grozăvești va realiza eco
nomii de 500 Tcc, ceea ce reprezintă 87 000 lei".

— Angajamentul, aparținînd tuturor comuniș
tilor centralei, vîrstnici și tineri, ne comunică se
cretarul comitetului U.T.C., tovarășul Zeno Bejan, 
a fost îndeplinit încă din primul semestru. Reali
zările noastre de pînă acum, plus măsurile care 
vor fi luate în lunile următoare, ne vor aduce 
pînă la sfîrșitul anului economii de 5 228 Tcc. 
M-am referit numai la Centrala Grozăvești.

Dacă mai comparăm o dată cifrele — angaja
mentul initial de a economisi 500 Tcc (îndeplinit 
în cîteva luni) și economiile planificate pentru 
întreg anul — observăm o depășire a angaja
mentului de nu mai puțin de 10 ori!

M. ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMUL
ADEVAR

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Orice creație este un exercițiu de revitalizare și de ex
tindere a sensurilor găsite mai demult. De aici pleacă 
imaginația și ne lăsăm duși de puterea noastră de a 
în-chipui, de a crea forme ale realității. Amintirile din 
copilărie enunță în primul paragraf temeiul unei în
tregi estetici. Căutînd înapoi, vom găsi ființa cea mai 
adincă și putința cea mai vie de a spune adevărul nostru. 
Cea dinții imagine a vieții mele este legată de mun
că, nu găsesc nimic altceva, dacă nu pomenesc de cărțile 
multe care mă înconjurau și-mi dădeau sentimentul vinovăției, 
foarte acut pînă astăzi., dar mai ales îmi amintesc de atunci 
ordinea stimei în lumea depărtată a satului ardelenesc, ur
mărind conformația secțiilor de la fabrica din apropiere, 
Oțelarii treceau înaintea oricui, ca și laminoriștii, fiindcă 
lucrul lor era din afară de greu și de riscant.

O lume unitară, crescută secole de-a rindul în cultul 
acelorași valori, se prelungea in structuri actuale. Seîntîmpla, 
o așchie sărită departe de trunchi, să apară vreun neisprăvit. 
II știa tot județul I Intr-o vară, în vacanță de la liceu, am 
petrecut douăzeci și patru de ore pe o arie, nu e nici o 
exagerare, o zi și o noapte, cu mina pe furcă, fără alte pauze

(Continuare în pag. a ll-a)
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DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII 
CREATOARE A STUDENȚILOR

tru convertirea cercetării în lu
crări utile producției și a pro
ducției în cercetare ?

— în primul rind. prin pre
stabilirea temelor 

la ședințele de a- 
intervenl operativ 
unor neajunsuri și 
ce ar putea să a-

Zestrea materială din Centrul 
Universitar Timișoara, menită 
să apropie învățămintui de pro
ducție, a crescut substanțial in- 
cepind cu trecutul an de invă
țămint. prin darea in folosință, 
pe lingă Facultatea de mecanică, 
a atelierului școală și de pro
totipuri. Din toamna acestui an, 
odată cu inceperea 
universitare acestuia i se vor a- 
dăuga, pentru Facultatea de 
construcții, un atelier școală și 
de proiectări, iar pentru Facul
tatea de chimie industrială, 
platforma de piloti pentru pro
cese și aparate chimice.

Cum se pregătește și cum par
ticipă A.S.C. prin specificul ac
tivității sale la valorificarea u- 
tilă a bazei materiale existente 
și nou create ? A fost prima în
trebare pe care am adresat-o 
tovarășului Ion Boldea, preșe
dintele Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul Universitar Timișoara.

— Temeiul întregii noastre 
munci il constituie considera
rea activității creatoare a stu-

denților ca factor esențial. în 
acest scop, in strinsă colaborare 
cu decanatele facultăților și. 
după caz. chiar cu diverse ca
tedre, am întocmit un plan co
mun al temelor care urmează a 
fi cercetate, la realizarea căruia 
să fie incluși toți studenții cu

cursurilor

PRIORITATE
PE AGENDA

DE LUCRU A A.S.C.

medii peste șapte. Cu toate a- 
cestea. procentul de participare 
numai 860 — este nesatisfăcător, 
în noul an de invățămint inten
ționăm ca acest număr să creas
că pină la 2 000.

— Ce fac asociațiile studen
ților comuniști pentru a sti
mula și dezvolta interesul pen-

l
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PRIMUL
ADEVAR

zența lor la 
de cercetare 
naliză vom 
la eliminarea 
a greutăților . . . ...
pară. în al doilea rind, pornind 
de la ideea deja enunțată, că 
activitatea creatoare a studenți
lor trebuie să crească, vom ur
mări să implicăm un spor echi
valent al calității rezultatelor. 
Cu prilejul concursurilor profe
sionale vom susține cu mai mult 
curaj introducerea unor idei no
vatoare. în acest sens, aș cita 
deja o experiență care și-a do
vedit deja utilitatea cu prilejul 
desfășurării in anul universitar 
trecut a concursului .,Traian La- 
lescu". Toate probele s-au des
fășurat cu bibliografia pe masă, 
în fond, cu asemenea prilejuri 
importantă este nu testarea me
moriei studentului ci puterea sa 
de utilizare rapidă și creatoare 
a materialului documentar. Voi 
mai adăuga și inițiativa A.S.C. 
de a da posibilitatea studenților 
cu rezultate foarte bune ca în 
cadrul cursurilor, subiectele care 
au constituit tema lor de cerce
tare. să fie parțial predate de 
ei înșiși. începutul s-a consem
nat la Facultatea de electroteh
nică.

— Noile orientări presupun 
organizarea adecvată a munciî 

preconizați in acestCe

(Urmare din pag. I)

decit pentru fumat, și cred că numoi eu am înregistrat asta 
ca pe o performantă, deși atunci am considerat că este un 
preț normal pe care trebuie să-l plătesc posibilității de a 
avea uniformă școlară in toamna următoare.

Era munca așadar, ea dădea dreptul la o viață mai plină, 
presupunînd și accesul in universul complicat al tehnicii. A 
avea o calificare însemna a trece într-o altă clasă de uma
nitate, 'iindcă însemna și anumite valori morale, seriozitate, 
disciplină și devotament față de fabrică. De asemenea, fa
voriza accesul ,.la comuniști", cum spuneau oamenii, des
chidea un drum către organizația revoluționară, foarte exi
gentă și scrupuloasă în mediui muncitoresc, unde tradiția ță
rănească a cunoașterii omului nu se pierduse. Prima poartă 
către viitor se deschisese tot aici, odată cu secțiile serale de 
la liceul din localitate. Cei mai buni dintre cei tineri erau 
îndemnați să învețe și apoi sprijiniți să intre la facultate. In 
curind am avut cițiva ingineri la care oamenii se uitau des
tul de neîncrezător, pentru ca apoi să propage exemplul lor 
și să alimenteze ambiția tuturor generațiilor următoare. Nu 
era deloc imposibil, se putea munci și invăța 1

Aceasta este moștenirea cea mai prețioasă pe care am 
primit-o de la lumea mea : lucrul tău este inalienabil, în 
afara lui viata se risipește și înțelesurile se sting I In anii 
dinții ai construcției socialiste, ca și ccum, educația politică 
începea de la muncă, sensurile noi ale lumii deveneau rea
litate palpabilă alături de primul strung românesc din uzi
nă, alături de tractorul care intra întiia dată pe ogor și de 
oamenii core munceau ca să poată învăța. Pentru mine, so
cialismul a însemnat în primul rind morala austeră o muncii, 
construcție unei lumi bazate pe o valoare fundamentală, în- • 
chisă in copca de diamant a propoziției : cine nu muncește 
nu mănincă I

Amintirea domină toate reprezentările scriitorului șl melan
colia lucrurilor trecute se dizolvă în imaginea copilăriei. Era 
o lume încrezătoare, luînd totul de la început, în fiecare di
mineață. Mașina trebuia pornită, ogorul semănat, nu încăpea 
nici o îndoială. Nimic mai optimist decit munca, dar nu sen
timentul factice, nu gestul de paradă, ci convingerea adincă, 
pecetluită cu rezultatul palpabil, cu realitatea faptei. Țara 
intrase în anotimpul muncii, Iar eu odată cu ea, și acesta 
este singurul adevăr căruia am vrut întotdeauna să mă dedic 
și să-l fac explicit prin cărțile mele.

A.S.C. 
sens ?
- $i 

porni 
și-au 
Pină nu de mult, adunările ge
nerale se rezumau la analiza u- 
nor teme ca situația la învăță
tură. absențe, activități cultural- 
sportive, ceea ce le conferea un 
caracter de monotonie și rutină. 
Intenționăm ca din acest an să 
Începem să extindem la nivelul 
fiecărui an de studiu analize 
periodice a modului de desfă
șurare a muncii, de cercetare, 
dublate de întocmirea unor pla
nuri ferme de intervenție ope
rativă. Pentru aceasta, in ca
drul comisiilor profesionale vor 
fi cooptați și studenții cu cele 
mai bune rezultate, care, prin 
personalitatea deja dobindi+ă, 
vor îndruma și controla meca
nismul de desfășurare a cerce
tării studențești. în tot ceea ce 
facem dorim să fim mai con- 
creți. în acest fel. ne gindim la 
materializarea unui deziderat 
mai vechi al nostru : crearea u- 
nor colective de cercetare mix
te, care să reunească studenți la 
diverse facultăți.

Majoritatea covirșitoare a stu
denților din Centrul Universitar 
Timișoara sint conștienți de e- 
fortufile deosebite pe care par
tidul și statul nostru le fac 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale a invățămintului superior. 
Voi ilustra această afirmație 
prin faptul pă din volumul ..lu
crărilor la atelierele de prac
tică și prototipuri de proiectări, 
precum și la stația de piloți și 
ferma didactică a Institutului 
agronomic, 80 la sută s-a reali
zat prin munca patriotică 
a studenților. întreaga noas
tră muncă de asociație noi 
o privim unitar, Rezultate bune 
se obțin doar atunci cind efor
turile pe domenii de activitate 
sint egal împărțite.

ION DANCEA

acest domeniu vom 
la experiențe care 

eficiența.

In 
de 

dovedit deja

VÎNTiMPLĂRI ADEVĂRATE
Pe bancheta din spate, la 

„Dacia-1300", se stă foarte con
fortabil. Victor Licu, șoferul 
taxiului, se amuza la gindul că 
miine, simbătă, 
să-l aștepte pe 
bui lui de pe 
in stație la 
1—B—9021 va 
apară și el ca din intîmplare, la 
braț cu Sanda, și-or să se urce 
in spate.

— Du-ne la Șosea, tovarășu’... 
Da repede te rog, și fără smu- 
cituri dacă se poate. Și pune 
contorul imediat, n-aștepta să 
ajungem la Piața Victoriei !...

■ Așa o să-i facă miine lui Mi
hai. Ce-o să mai ridă toți trei...

Era cu vreo 10 minute trecut 
de miezul nopții, ora lui Licu 
de intrare in garaj. Se grăbea 
să predea mașina. Și-a scos bor- 
deroul, actele, foaia de parcurs. 
Toate erau in torpedou. A de
montat ștergătoarele. Le-a pus 
in spate. A dat să ridice la loc 
brațul rabatabil capitonat, care 
desparte locurile pe bancheta din 
spate. Acolo, sub braț, la lumina 
gălbuie a plafonierei, a zărit 
cele două mici cutiuțe cilindrice 
nichelate.

Le-a predat la ei la garaj, la 
biroul de „obiecte găsite". Dar 
cum să le înregistreze nea Tu
dor ? Ce erau ? Le-au trecut și 
ei cum s-au priceput : 
mici, bucăți — două.

Licu. in drum spre casă, se 
tot gindea la ele. N-avea liniște. 
A coborît din mașina de servi
ciu care ..plantează" șoferii de 
noapte, pe undeva prin zona Ma
gistralei. N-a luat-o spre Bule
vardul Coșbuc, unde stătea îm
preună cu maică-sa. ci a tra
versat strada spre miliție, de
parte mult de trecerea pentru 
pietoni. ..Sint numai bun de 
amen'dă" se gindea...

Ofițerul de serviciu l-a ascul
tat cu răbdare, apoi l-a rugat 
să aștepte. S-au întors cu o 
„Volgă" — el și un ofițer în 
civil — la garajul central. Șofe
rul mergea drăcește. Licu îi ur
mărea admirativ fluieratul roți
lor în viraje. Mai trecuse un 
sfert de oră. Era, adică, aproane 
1... Nea Tudor a predat ..cutiile 
mici, bucăți — două" gîndin- 
du-se că ceva trebuie să fie cu 
ele. Și Licu ăsta, ce importanță 
își mai dădea !...

★
La unu și jumătate. în noap

tea aceea de simbătă, locotenen-

in tura liberă, o 
Mihai — schim- 
mașina asta — 

Romană. Cind 
fi la rind, o să

cutii

tul de securitate Răduț Moraru 
intra in biroul șefului cu 
filmulețe ceva mai late 
banda de magnetofon, ude 
abia scoase din baia de 1 
prinse la capete cu clame.

— E film îngust, de 8 mm, 
foarte sensibil, făcut in came
ră. fără sursă artificială de lu
mină vă raportez... Un Kodak- 
rx-pancromatic. Sint 28 de schi
țe pe amindouă !

Colonelul Iovan a dat citeva 
ordine laconice in interfon. în

două 
decit 
incă, 
fixaj,

tiv, cu hotelurile, cu cercetarea 
fișelor de „modus operandi". 
Sint și alte capete de ață de care 
trebuie să tragem deodată... Nu 
vă repeziți cu întrebările pe 
I.icu. Lăsați omul să reconsti
tuie cit de multe amănunte poa
te. Să mă informați tot timpul 
pe frecvența de lucru... Hai, 
succes !

★
— Am avut noroc cu inspira

ția șefului de a mă repartiza 
in grupul operativ de la Piața

ZACCENTE_
„Bă, doctore!"

SONDAREA GUSTULUI
PURL/G RARA... PURLIG?

în intervalul 1—31 august, 
Ministerul Industriei Ușoare a 
organizat In pavilionul central 
al complexului expozițional din 
Piața Scinteii o expoziție cu ul
timele produse ale creatorilor 
din domeniul textilelor, încălță
mintei, marochinăriei, articole
lor casnice, etc. Expoziția are un 
dublu scop, mărturisit. Ea găz
duiește, la date dinainte stabili
te, acțiunea de contractare a 
obiectelor pe care le vom găsi în 
curind pe piață și totodată pri
lejuiește Institutului de cercetări 
comerciale organizarea unui 
„Studiu al preferințelor și opi
niilor vizitatorilor".

Ne-am obișnuit de la un timp 
cu acest fel de expoziții și le 
vizităm cu plăcere. De fiecare 
dată, le părăsim cu satisfacția 
de a constata că unitățile noas
tre producătoare de bunuri de 
consum ne-ar putea oferi arti
cole la nivelul celor mai exi
gente gusturi. Confecțiile și tri
cotajele expuse au și de aceas
tă dată, tăietura și rafinamentul 
marilor case de modă. Pantofii 
și marochinăria îmbină bunul 
gust cu fantezia. Articolele cas
nice au ambiția să ne dovedeas
că nu numai utilitatea, dar și 
ținuta lor estetică...

Ne-am obișnuit, repet, cu a- 
ceste calități ale produselor fa
bricilor noastre, dar din păcate 
ne-am mai obișnuit și cu o anu
me nostalgie. Cu nostalgia pro
venită din dorința firească și 
rareori Împlinită, de a putea 
cumpăra din magazine obiecte
le dorite și de a le aduce în ca
sele noastre. Este drept, minu-

mai copt, fata a plătit, numai 
ea vorbea — le-a reținut mai 
mult luarea aminte. Licu ii du
sese la aeroportul Băneasa, pe la 
orele 18.

— La 18,30 a decolat un avion 
pentru Constanța — Kogălnicea- 
nu. Verificați la aeroport, inclu
siv diagrama de zbor —a ordo
nat prin radio, in codul de lu
cru, șeful. Fiți 
ochii in patru ! 
face să fiu sigur 
o să vă caute...

Locotenentul 
de la aeroportul 
nit cu un „fir" : Bădin Rodica, 
o pasageră oarecare, fusese 
singurul neprezentat la avion... 
45 de minute mai tîrziu, B.R. a

tot timpul cu 
Nu știu ce mă 
că „păgubașul"

Dancea, întors 
Băneasa. a ve-

SIMBĂTĂ NOAPTEA,
SPRE DUMINICĂ

jurul mesei de montăj-proiecție 
din camera alăturată laboratoru
lui cine-foto — in „Studiou", 
cum îi plăcea locotenentului 
Moraru să spună — se aflau 
trei lucrători din echipa opera
tivă și, bineînțeles, șeful. Ulți- 
ma din cele 26 de imagini aln- 
negru avea în colțul din dreap
ta sus, fotografiat chiar la mar
ginea schiței, un ceas de mină 
din acelea fără limbi, care in
dică in trei mici dreptunghiuri 
ziua, ora și minutul. Era un 
ceas „Tempo ", foarte modern, și, 
după cum observase pe loc că
pitanul Manoliu privind catara
ma curelei perforate, posesorul 
il folosea la mina dreaptă. A- 
răta 29-05-38. desigur pentru lo
calizarea în timp a fotografierii.

— Chemați-1 de acasă pe șo
ferul Licu Victor, reconstituiți 
toate cursele de care iși aduce 
aminte... Luați taxiul lui. tu 
Manoliule, și rugați-1 să facă in 
continuare stație la Romană. 
Există o șansă la o mie ca „o- 
mul nostru", cel cu ceas la 
dreapta, să fi observat lipsa mi- 
cro-casetelor și să încerce încă 
în noaptea aceasta recunerarea 
lor. Mă ocup eu de legătura cu 
Institutul de proiectări respec-

Romană — îmi povestea mai 
departe căpitanul Manoliu. 
Uneori, în meseria noastră, in
tră și șansa in calculul proba
bilităților. Ai să vezi imediat 
de ce. Ascultă-mă pină la 
capăt...

★
Licu revenit la serviciu stă

tea de două ore în stație, ,.mo- 
țăind" la volanul Daciei l-B- 
9021. A simulat chiar și citeva 
curse cu clienți care, potrivit 
relatărilor lui, s-ar fi putut să 
fie persoane care încercau șă 
reconstituie cursa cu pricina. 
Dar îi abandona, de regulă, fără 
să le ceară vreun ban, cum a- 
jungea în Ștefan cel Mare, prin 
Căderea Bastiliei, fiindcă „mi
zerabila asta de bobină de 
ducție întrerupe și trebuie 
mă întorc la garaj... Scuzați 
rog... Luați altă mașină..."

Și revenea în stație.
Manoliu, împreună cu ceilalți 

doi ofițeri — Dancea și Sîrbu- 
lescu — staționau vizavi, în- 
tr-un autoturism de culoare 
roșu închis. O Dacie „1 100". Din 
ce și-a putut aminti el, șoferul, 
au fost triate vreo 8 trasee „in
teresante". O cursă cu o pere
che — fata era tinără, bărbatul

fost identificată. Locuia într-o 
garsonieră din microraionul de 
blocuri de la Vitan. Dancea a 
și plecat imediat intr-acolo. în 
stația de taximetre de la Roma
nă rămăseseră, așadar, Licu 
Victor, șoferul, Manoliu și Slr- 
bulescu.

in- 
să 
vă

★
Trecuse o oră de la plecarea 

lui Dancea la adresa din Vitan. 
Timpul tiecea teribil de greu, 
mai ales pentru Licu, care se 
simțea parcă vinovat de absen
ța „clientului" cel atit de aștep
tat. Manoliu se frăminta. în sta
ție erau, de toate, 5 taxiuri ; 
celelalte patru nu 
tepta l-B-9021... 
pitanul a simțit 
pentru o fracțiune 
pe trotuar, cîntărind din ochi 
micul șir de inașini, un tip pă
rea că ezită. Imediat cele două 
stopuri roșii ale mașinii lui Licu 
au început să clipească intermi
tent, semn că șoferul dădea a- 
larma apăsînd pedala de frină, 
așa cum se ințeleseseră. încor
darea era la punctul maxim. In
tra în scenă actorul principal !

Tipul s-a urcat direct în Da
cia lui Licu, în spate, deși a- 
ceasta nu era la rind :

știau ce aș- 
Deodată, că- 
că îngheață 
de secundă :

nea s-a mai întimplat. Mai exis
tă insă prăpastia intre „lucru
rile de la expoziție'" și „lucru
rile din comerț". Se pare că 
tocmai pentru a o desființa. In
stitutul de
a

cercetări comerciale
organizat acțiunea amintită,

PE TEME
CETĂȚENEȘTI

de sondare a gustului public. 
Intenția e meritorie, dar reali
zarea ei, din păcate, nu.

Este imposibil să nu te iz
bească, încă de la intrarea în 
pavilion, pustietatea cu totul ne
obișnuită a expoziției. Ici și 
colo, cițiva vizitatori rătăcesc toamnă a unor 
printre exponate. Un număr cel 
puțin egal cu al vizitatorilor, 
dacă nu, mai mare, de suprave
ghetori și supraveghetoare iși 
alungă plictisul fiecare cum poa
te. Interesindu-ne in ce mod 
misterios și invizibil se face o- 
perația 
public, 
rii“ nu 
tori, ci 
stea de
afle părerile asupra produselor 
și să completeze fișe speciale, 
multiplicate probabil in mii de

de sondare a gustului 
aflăm că „supravegheto- 
sînt tocmai supraveghe- 
persoane însărcinate să 
vorbă cu vizitatorii, să le

— Piața Vitan !
— Da vă rog ! Se face ! Ră- 

mineți acolo sau aștept ? Vă 
stau la dispoziție... ingăima a- 
mabil Licu, pornind motorul.

In giratoriu Licu a tras cu 
coada ochiului in retrovizoare. 
Pasagerul lui, ușor Întors spre 
stingă, pipăia de zor bancheta ! 
Cele două casete metalice ale 
filmelor, goale desigur, se aflau 
la parbriz, așezate la vedere pe 
grătarul de aerisire. Tipul s-a 
repezit brusc cu tot corpul îna
inte, peste spătarul banchetelor, 
dind să le apuce. Licu, luat prin 
surprindere, a pierdut pentru 
moment controlul volanului. El 
a lovit cu aripa dreaptă lădița 
pe roți a oamenilor care cură
țau strada, aflată lingă trotuar. 
A frinat tare. Pasagerul a să
rit primul afară din mașină. 
Licu, și el. Era in stare să a- 
lerge după el, dacă ar ti fost 
nevoie, chiar și pină la piața 
Vitan... Dar n-a fost nevoie : 
în capul bulevardului, apărută 
ca din pămint, sclipirea de lam
pă albastră a unei mașini, anun
ță sosirea echipajului de la „cir
culație"...

★
Peter H. era „colecționar" de 

schițe tehnice. îl interesau ori
ce fel de planșe in legătură eu 
noile obiective economice din 
platforma Olt-Gorj. Rodica B., 
funcționară la Institutul de pro
iectare. ultimul lui mare amor, 
îi făcea cite o nimica toată de 
serviciu — contra cadouri și es
capade la mare — înlesnindu-i 
fotografierea uncr hîrtii (fără 
prea mare importanță, de altfel) 
pe care le scotea pentru cite o 
zi din arhiva unde lucra și le 
aducea la ea acasă. Erau, toa
te cele 26 de copii, niște propu
neri de soluții tehnice respinse 
de comisie, după ce se alegea 
varianta optimă. Ultimul cadou 
drăguț ? Un ceas fără ace, mar
ca „Tempo".

Peter H. spunea la anchetă 
că-și cheltuise destui bani in 
noaptea acea plimbindu-se prin 
Dacii-1300 taximetre. Reținuse 
marca mașinii fiindcă „...in spa
te se stă foarte confortabil, spri
jinit de minerul 
bil, ca un braț 
Vorbea binișor și

★
în duminica aceea. Victor Licu 

să-1 necăjească 
Mihai, așa cum 
gind. A dormit

acela rabata- 
de fotoliu..." 
românește.

n-a avut cum 
pe colegul lui, 
iși pusese in 
pină spre prînz.

— I-o fac eu, simbăta viitoa
re, că între timp sper să vop
sesc aripa tovarășe căpitan Ma
noliu...

VIOREL RABA

exemplare. Am vizitat expoziția 
de mai multe ori, in zile și la 
ore diferite, in speranța că poa
te momentul n-a fost cel mai 
potrivit, dar priveliștea a fost 
de fiecare dată aceeași. Ciți
va supraveghetori-anchetatori 
ne-au mărturisit părerea lor 
personală, conform căreia expo
ziția e puțin vizitată fiindcă nu 
s-a bucurat de o publicitate a- 
decvată, iar puținii vizitatori au 
nimerit cu totul intimplător. a- 
trași de faptul că întreprinde
rea „Cocor" a pus in vinzare 
niște unicate in același pavilion. 
Le împărtășim opinia. Doar ci
teva afișe de dimensiuni modes
te și de înfățișare cu totul neu
tră sint prezente in imediata ve
cinătate a complexului. Să nu 
fi știut oare organizatorii că o 
asemenea acțiune trebuie spri
jinită de o publicitate serioasă ?

în urma organizării unui ast
fel de sondaj, la care marele 
public nu este invitat in mod di
rect să participe, prin mijloace 
eficiente, apariția pe piață în 

produse alese 
numai după gustul cu totul... 
aparte al celor hărăziți cu darul 
contractării nu trebuie să mai 
mire pe nimeni. O singură ne
dumerire mai avem, de ce au 
mai fost tipărite chestionarele ? 
De ce sint plătiți atiția... anche
tatori ? Pentru simpla suprave
ghere a exponatelor era sufici
ent 
de

un număr mult mal modest 
paznici...

MONICA ZVIRJINSCHI

Noul spital din Alba Iulia

Foto : Agerpres
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Indiscutabil, ca
litatea relațiilor 
umane lntr-un co
lectiv este puter
nic influențată de 
știința, de capa
citatea. de hotâ- 
rirea de a trăi și 
a acționa ca uu co
lectiv a acelora 
care alcătuiesc co
lectivul de condu
cere de la respec
tivul loc de mun
că. Regula este ge
nerală, indiferent 
de nivelul pe care 
l-am chestiona și 
nu-i nimic mai ne
adevărat 
prosteasca 
că, de pildă, „la 
țară" ar merge 
„orice", că te poți 
comporta oricum, 
că poți ține sau eu 
poți ține cont de 
regulile democra
tice și de respec
tarea fiecărui om, 
că „tot aia e“, că 
„ești la țară" etc , 
etc. Cunosc colec
tivul de condu
cere al unei co
mune din apropie
rea Bucureștiului, 
comună cu o bună 
viață cetățenească, 
cu relații firești, 
lejere intre oameni 
și știu că acestea 
sînt determinate — 
așa cum spuneam 
— de modul în ca
re președintele, se
cretarul de partid, 
secretarul consi
liului popular, pre
ședintele c.a.p.-
ului, inginerul șef, 
medicul, directorul 
școlii, secretarul 
U.T.C. și alții rare 
alcătuiesc notabi
litățile locale au 
grijă ca, in primul 
rind, relațiile din
tre ei să fie rela
ții tovărășești, pri
etenești in baza 
normelor genera
le, comuniste, de 
conviețuire. Ierar
hiile în această 
comună sînt res
pectate ca ceva
absolut normal, fă
ră ca activitatea u- 
nui șef să ducă la 
subordonarea al
tuia ca personali
tate a altuia din
tre cetățeni, 
decum să-I 
nească. Mi s-a ... 
timplat trecind prin 
respectiva 
să aud 
povestind 
de cite ori

• de luat o hotgrîre

președintele folo
sește invariabil ex
presia : „mai lntii 
să-1 consultăm ne 
tovarășul inginer" 
(sau pe tovarășul 
doctor, sau pe to
varășul director). 
Sigur că puterea 
și răspunderea 
principală o are 
președintele, dar 
el simte că pute- 

e alta în- 
oameni 
partici- 

în 
consi-

mea și iși permite 
uneori necuviințe 
de-adevăratelea a- 
vînd ca argument 
pentru sine două 
situații : țăranii
sint țărani, iar in
telectualii sint a- 
proape toți... ti
neri. în baza aces
tor „justificări" el 
are chiar pretenția 
să i se dea drep
tul de a 
nitor 
Stăteam 
trebam : 
veni în 
dintre 
subordinea 
se află 
scripția 
sau specialiștii 
gronomi, sau con
ducerea școlii etc. 
le-ar vorbi docto
rului, inginerului, 
profesorului astfel 
numai fiindcă a- 
ceștia sint tineri ? 
Pun mina în foc 
că nu ! Atunci cum 
de iși permite el, 
delegatul județu
lui ? Cu unii pri
mari, de asemenea, 
s-ar cădea a se sta 
de vorbă. Marea 
responsabilitate ge
nerală nu le-o pu
ne nimeni la îndo
ială. Dar unii din
tre ei mai trebu
iesc ajutați să în
țeleagă și cum să 
stabilească Un cli
mat de liniște, de 
participare seni
nă, degajată a tu
turor la treburile 
comunei, de demo
crație reală la ur
ma urmei. Cum 
spuneam, printre < 
sînt și unii 
foarte tineri, 
n-au incă ; 
experiență, 
ce-i face să 
cedeze altfel decit 
ar trebui, 
meritelor 
dărești.

Vine 
toamna, 
pe cîmp 
mai împuțina, 
ar fi să se consa
cre in mod spe
cial o discuție fie 
în colectivul de 
conducere, fie cu 
participarea săte
nilor, relațiilor 
dintre oamenii co
munei ? Eu cred 
că. mai ales in a- 
numite locuri, s-ar 
afla multe lucruri 
interesante. Și, în
deosebi, s-ar in-

rea lui 
tre niște 
care sint 
panți ei înșiși 
calitate de 
lieri de specialitate 
și de responsabili 
direcți la bunul 
mers al treburilor 
comunei. în felul 
acesta nimeni nu 
se simte impins la 
o parte, a hotărî 
nu înseamnă a dic
ta abuziv, oamenii 
participă la muncă 
și la viața întrea
gă a comunei cu 
tragere' de inimă.

Aduc acest exem
plu ca sugestie a- 
celora din colecti
vele de conducere 
ale unor comune 
care, dimpotrivă, 
cred că se 
proceda cu 
altfel, care sint to
tal neatențl la re
lațiile dintre ei, 
dintre conducă
tori, (nu mă mai 
refer la alții !), ba 
uneori mențin o 
stare de spirit de 
care fiecare ar mai 
da și ceva numai 
să poată scăpa. Cu
nosc 
medic de țară re
voltat " 
mărul cit și 
tovarăși, veniți din 
partea județului și 
care au 
bilități 
permanente 
de comună, 
gă in fața 
nilor „Bă, 
re !“. E un 
minor 1 S-ar părea 
că da, dar 
cercetezi 
de această 
sie neșlefuită dai 
de un șir intreg de 
grosolănii 
ca relațiile 
diriguitorii 
nei să fie 
viciate, iar 
ția nu rămine fără 
ecou : respectul oa
menilor pentru con
ducătorii lor locali 
este evident dimi
nuat. Cel mal mult 
m-a surprins ati-

. , . , tudinea aceasta diti ~văța multe...
in domeniul agn- partea unui tovarăș 
col, sau sanitar, sau de la județ. El zice 
al invĂțămintiikii, „bă" la toată lu

decit 
părere

poate 
totul

cazul unui

că atit pri- 
alți

responsa- 
oarecum 

față 
11 stri- 
oame- 
docto- 

fapt
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Studiu • Intervenție
Acțiune

(Urmare din pag. I) 
liului nostru. în mare, am ur
mărit ca prin activitatea proprie 
să răspundem cerințelor prin
cipale pe care orice consiliu al 
tinerelor fete este chemat să 
le indeplinească, prin studiu și 
acțiune directă. Mai puțin s-a 
reușit insă ca acest program — 
concretizat atit anual, cit șt in 
note de probleme trimestriale 
— să dinamizeze efectiv activi
tatea in toate 
U.T.C. Contribuția 
consiliului 
ca volum, 
chiar...

Nota de 
trul in curs, ca și cele dinainte, 
ne-a certificat, prin cuprinsul 
său, densitatea de preocupări și 
orientarea în ansamblu 
oasă a consiliului. Pe de 
te, s-au avut in vedere 
la nivelul organizațiilor 
în această categorie se 
dezbateri pe diverse teme, pre
cum și deschiderea unor cicluri 
tematice consacrate abordării 
unor aspecte din viața colec
tivelor de muncă, in legătură 
cu normele eticii socialiste. Pe 
de altă parte, s-a continuat suita 
de manifestări începută la ni
vel de sector, în cadrul „Uni
versal Clubului", cu simpozioane 
consacrate unor probleme speci
fic feminine. în același timp, 
s-au format colective pentru 
studierea unor aspecte de mun
că și de viață ale tinerelor fete 
dintr-o serie de mari întreprin
deri, sub forma unor anchete 
sociale vizînd modul în care 
sint respectate normele de pro
tecția muncii femeilor, preve
derile Codului Muncii. asigu
rarea asistentei medicale.

Ne-am interesat și cine rea
lizează toate aceste activități. 
Practic, aceleași cîteva membre 
ale consiliului, active lună de 
lună. Deși consiliul a avut ini
țial 15 membre, iar ulterior și-a 
adăugat alte 8, dintre responsa-

organizațiile 
membrelor 

nostru este inegală 
și ca răspundere

probleme pe trimes-

judicl- 
o par- 
acțiuni 
U.T.C. 
includ

bilele cu munca in rindul tine
relor fete alese in cadrul comi
tetelor U.T.C. ale unor impor
tante întreprinderi ale sectoru
lui 3, cu greu s-ar putea spune 
că în acest fel, intr-o organiza
ție sau alta, și activitatea a cu
noscut noi dimensiuni in ra
port cu obiectivele permanente 
ale consiliului.

Există desigur o repartizare a 
membrelor consiliului pe orga
nizații U.T.C. Din păcate ea a 
rămas mai mult formală, fără 
un control periodic asupra mo
dului in care fiecare și-a înde
plinit sarcinile prin punerea in 
practică a unor obiective și re
comandări ale consiliului tine
relor fete. Așa se face că, dis- 
cutind cu președinta consiliului, 
tovarășa Alexandrina Ionescu, 
secretara comitetului U.T.C. de 
la U.S. „Progresul", prea pu
țin am putut afla ceva despre 
acțiunile, ideile organizatorice 
și soluțiile puse in lucru sau 
prezentate comitetului U.T.C. de 
sector, spre analiză și 
corespunzătoare, prin 
ția fiecăreia din cele 23 
membre.

— Rodica Găvojdan ?
— Răspunde de organizația 

la „Color", dar nu cred să 
fost pe acolo...

— Constanța Lazăr ?
— A fost pe la unele adunări 

în organizația de care 
a participat și la o

— Maria Popescu ?
— Nu știu, e dificil 

ficat...
Aceste răspunsuri au rămas 

caracteristice în ansamblul dis
cuției. De altfel, nici prin nota 
de probleme, membrele consi
liului nu au fost repartizate să 
răspundă în mod direct de anu
mite acțiuni, subînțelegîndu-«e 
că fiecare lucrează pentru rea
lizarea acelor obiective in pro
pria sa organizație. Pe de altă 
parte, n-a fost urmărită nici în 
organizațiile din care fac parte 
sau de care răspund, activitatea

decizii 
contribu- 

de

de
ti

răspunde, 
analiză...

de veri-

lor concretă, ca reprezentante 
ale unui organism superior de 
studiu și acțiune. Sugestiv in 
acest sens este și faptul că, 
timp de cinci luni, după consti
tuire, consiliul nu s-a mai reu
nit intr-o discuție de analiză, 
organizată, ci s-a rezumat la 
întilniri ocazionale sau intilni- 
rile lunare prilejuite de instru
irea secretarilor U.T.C. (unde, ' 
bineînțeles, participau doar une
le dintre membre). Așa se face 
că și problemele, soluțiile și 
acțiunile care au ajuns de la 
consiliul tinerelor fete pe agen
da de lucru a comitetului U.T.C. 
de sector au fost puține și frag
mentare.

— De obicei, se consideră că . 
activitatea unei membre a con
siliului tinerelor fete se consu
mă la nivelul organizației din 
care face parte ; cind aceasta 
este și secretara organizației 
U.T.C. respective, munca se re
zumă, practic, la acel nivel — 
preciza Dumitra Vătafu, secre
tara organizației U.T.C. de 
Filatura de lină pieptănată.

Totuși, ca o excepție de 
„regulă" am putut constata 
în calitate de membră a consi
liului tinerelor fete — Dumitra 
Vătafu a participat și la unele 
anchete sociale, in rîndurile ti
nerelor fete de la Uzinele „23 
August" (iar mai recenț și la 
Uzina de mecanică fină), făcind 
propuneri atit pentru comitetul 
U.T.C. al întreprinderii cit și 
pentru comitetul U.T.C. al sec- ' 
torului 3, intervenind pe loc 
pentru soluționarea unor aspecte 
de muncă și a unor probleme 
social-gospodărești.

Desigur, o asemenea înțele
gere a atribuțiilor trebuie pro
movată pentru întregul consi
liu. Repartizînd tuturor mem
brelor sarcini concrete ; solici- 
tind fiecăreia propuneri de 
măsuri și acțiuni care să poată 
fi generalizate de către comi
tetul U.T.C.. al sectorului, ca 
experiențe valoroase.

la

la 
că
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r r, Cartea de vizită 

oradea a unuj colectiv fruntaș
Arăturile sc 

apropie de siîrșit, 
campania agricola 

continuă

CONSUMURI MINIME- 
\EFICIENȚ% SPORITA!

Termocentrala 

electrică Grozăvești 

PIERDERILE DE 
ENERGIE AU FOST 

DIMINUATE, DAR 
TERMOENERGETICIENII 
CAUTĂ NOI REZERVE

Tehnicianul TOROK A- 
I.EXANDRU : „Avem toa
te posibilitățile de a ne 
păstra pe mai departe lo
cul I in întrecerea socia

listă pe ramură".

(Urmare din pag. 1)

„Secretul" acestei performanțe ni-1 dezvăluie tînărul inginer 
Mihai Petrescu, șef de laborator:

— Economisirea de materie primă, respectiv gazul metan, și 
reducerea consumului propriu de energie electrică (sîntem și pro
ducători și consumatori) constituie o preocupare constantă a co
lectivului nostru. In anul acesta, însă, problema realizării unor 
economii substanțiale a fost abordată cu multă fermitate. Pentru 
a înțelege cum poate fi depășit de 10 ori un angajament, vă pro
pun o scurtă trecere în revistă a principalelor măsuri adoptate...

Cea mai eficientă s-a dovedit a fi funcționarea turbinelor în 
contra presiunii, ceea ce „tradus", ar însemna recuperarea căldu
rii de la condensație și refolosirea ei pentru încălzirea rețelei de 
termoficare ; instalația specială a fost opera colectivă a multor 
specialiști din întreprindere. Eficacitatea a fost evaluată la 
3 880 Tcc economisite pe tot anul. Alte măsuri sînt : planul de 
oprire a agregatelor cu consumuri specifice ridicate, adică a 
agregatelor mai vechi, existente încă în centrală, în golurile de 
sarcină și trecerea lor în rezervă; reducerea pierderilor de apă, 
abur și căldură — care vor da pe tot anul o economie de 385 Tcc ; 
menținerea in funcție a aparaturii pentru păstrarea parametrilor 
in limite și creșterea gradului de disponibilitate al agregatelor.

La transpunerea în fapt a acestor măsuri contribuie o acțiune 
vastă, de ridicare a gradului de pregătire profesională și politică, 
în care sînt incluși toți salariații centralei. Pentru că, deși expri
mate în termeni tehnici, punctele planului de măsuri care va 
aduce economiile consemnate, nu înseamnă altceva decît: .supra
vegherea și întreținerea corectă a agregatelor, acțiuni de autouti- 
lare, disciplină și dăruire în muncă.

— Sîntem consumatori de energie electrică, așa cum sînt toate 
marile platforme industriale ale Capitalei, aprovizionate de noi 
(Militari, Grivița, Drumul Taberei) ne-a spus în încheiere secre
tarul U.T.C. Pentru că sîntem în același timp și producători, este 
normal să fim primii gospodari ai acestei energii, înainte de a 
cere altora s-o economisească.

BUCUREȘTI

Hidro
centrala 

Rm. Vîlcea

CURIND OLTUL VA 
CURGE ÎN ALBIE NOUĂ

Pentru constructorii hidrocen
tralei de la Rm. Vîlcea, primul 
obiectiv din viitoarea constelație 
a luminii de pe Olt, anul acesta 
nu a fost ușor Inundațiile din 
luna mai au determinat serioase 
perturbați! în activitatea produc
tivă, ceea ce a dus ta necesi
tatea repiogramării unot lucrări, 
a fixării unor noi termene de e- 
xecuție pentru altele. Inițial, se 
părea că realizarea operației 
principale prevăzute pentru s- 
cest an — devierea apelor Oltu
lui — va fi pusă sub semnul în
trebării Se preconiza chiar deca
larea ei pentru anul viitor.

Am poposit zilele trecute pe 
șantier. Prima constatare pe care 
am putut-o face a fost aceea că 
temerarii constructori, departe de 
a se resemna, de a se împăca cu 
amintita situație, au acționat în 
această lună cu pasiune, cu com
petență și responsabilitate comu
nistă reușind să readucă „pe li
nia de plutire" o mare parte din 
lucrările de construcții-montaj. 
Ca urmare, în curînd, chiar în a- 
ceastă lună, la Rm. Vîlcea va 
avea loc operația de deviere a 
apelor Oltului. Tocmai probleme
le legate de pregătirea și reali
zarea ei, constituie obiectivul ri
nei consfătuiri operative, la fața 
locului. Reprezentanții con
structorului, proiectantului și 
montării, ing. Nicolae Butte de 
la I.S.P.H. București, șef de pro
iect al obiectivului centrală, teh
nicianul constructor Gheorghe 
Unguroiu, diriginte de șantier și 
irig. Ion Dulcă. reprezentantul 
beneficiarului pentru partea e- 
lectro-mecanică, puneau la punct 
ultimele amănunte privind defi
nitivarea operațiilor ce se vor e- 
xecuta la canalul de fugă și la 
finisaj. Stadiul lucrărilor de 
montai se prezintă satisfăcător. 
Vanele rapide de la priză, batar- 
dourile de la aspirator, macara
lele. pompele de aspirație se află 
de pe acum la locurile lor. De 
altfel, ponderea principală a in
vestițiilor o reprezintă aici nu lu
crările de montai, ci cele de con
strucție. Ne-am interesat de sta

diul acestora din urmă. De la tî- 
nărul inginer Lucian Barescu, 
șeful lotului de la Rm. Vîlcea, 
am aflat că planul valoric al con
structorului pe primele 7 luni a 
fost realizat, înregistrîndu-se la 
ora aceasta și un plus de 3 mi
lioane. Din partea care îi revine 
din planul de investiții pe acest 
an, constructorul a executat pînă 
în prezent aproximativ 65 la su
tă, ceea ce înseamnă, fără îndo
ială, un lucru bun, mai ales dacă 
ținem seama de faptul că devie
rea apelor condiționează deschi
derea unor noi fronturi de lucru.

Construcția centralei este rea
lizată în proporție de 80 la sută. 
In zona canalului de fugă și cea 
de regularizare din amonte se lu
crează la excavații, betonări, pro
tecții de taluze, umpluturi. Sta
diile fizice nu sînt însă pretutin
deni realizate. Și aceasta nu nu

— Anul acesta s-a muncit în
tr-un ritm bun. S-au obținut 
rezultate care au redus din han
dicapul produs de nerealizările 
anilor anteriori. In ultimele trei 
luni n-au existat, practic, pro
bleme care să impieteze bunul 
mers al lucrărilor de investiții 
la Fabrica de produse din be
ton celular autociavizat.

Aprecierea tovarășului direc
tor adjunct al Băncii de investi
ții Constanța, Mircea Duliu, era 
susținută de argumentele de la 
fața locului. Pretutindeni, la 
majoritatea obiectivelor, se lu
crează cu efective corespun
zătoare de forță de muncă, fac
torii de conducere sînt mult 
mai activi și mai prompți în 
rezolvarea unor situații ivite pe 
parcurs.

In ceea ce ne privește, ne 
spune șeful lotului construcții, 
tînărul inginer Nicolae Basarab, 
mai avem de făcut finisajele la 
grupul social și pavilionul ad
ministrativ. în cîteva zile vom 
executa și remedierile unui fir 
de cale ferată pe lungimea de 
150 m.l.

Refacem. împreună cu ingi
nerul șef Sandor Sep fluxul 
tehnologic al instalației. Primim 
asigurări că in următoarele zile

STELIAN CAZACII, sudor pe șantierul nr. 2, evidențiat lună 
de lună in inlrecerea socialistă.

GEORGE I.AZAU, insta
lator încălzire : „La noi 
fiecare capăt de material 
este gospodărit cu grijă 

și refolosit".

instalația a fost bine executată.

BODNAR LADISLAU : 
„Toate lucrările noastre 
sint în grafic iar unele 
în avans față de termene

le stabilite".Probele riguroase confirmă :

A mai rămas foarte puțin 
timp pină la începerea nou
lui an școlar. Constructorii 
șantierului nr. 2 al Trustu
lui de construcții locuințe O- 
radea știu bine acest lucru. 
De aceea, ritmul la construc
ția școlii profesionale a Mi
nisterului Industriei Ușoare, 
din localitate a fost intensi
ficat. Modernul lăcaș va tre
bui să-și primească benefi
ciarii, în ținută inaugurală, 
potrivită, adică cu toate lu
crările de finisaj încheiate și

mai din motivele obiective amin
tite la început, ci și datorită u- 
nor deficiente care aparțin exclu
siv șantierului. Astfel, nu toate 
utilajele au putut funcționa în 
flux continuu, deoarece defecțiu
nile ivite nu au putut fi reme
diate prompt din cauza lipsei pie
selor de schimb. Ni se pare ab
solut anormal ca un excavator — 
care realizează în medie 30 000 
m.c. lunar — să stea nefolosit 
timp de aproape 3 săptămîni 
pentru că nu s-a găsit un rul
ment. Lipsurile în aprovizionarea 
cu piese de schimb au determi
nat dificultăți și în funcționarea 
unor buldozere. In anumite pe
rioade lipsa cimentului a dus și 
ea la întârzieri. Iată de ce pe 
șantierul hidrocentralei de la Rm. 
Vîlcea se impune acordarea unei 
atenții sporite problemelor apro
vizionării tehnico-materiale. Sînt, 

Fabrica de 1 FURNIZORII DE UTILAJE
produse din

beton celular TREBUIE SĂ~SI
autociavizat ’

j potrivească PASUL
CU RITMUL CONSTRUCTORILOR

vor începe probele tehnologice 
pină la secția turnare. După 
cum sînt avansate lucrările 
avem toate motivele să-i dăm 
crezare interlocutorului. In cea 
mai mare parte se Iac verifi
cări. La secția de măcinat, nisip 
o echipă de montori. condusă 
de Pavel Tudor, execută blinda
jul la ultima cameră a celei de 
a doua mori.

la un nivel calitativ fără cu
sur.

— Va fi o nouă carte de 
vizită pentru colectivul nos- 
stru — ne spune maistrul 
Bodnar Ladislau. unul dintre 
conducătorii lucrării — și . 
vrem ca ea să ne reprezinte 
cu cinste, ca și celelalte lu
crări executate ae noi.

— La care vă referiți in 
mod deosebit ?

— în primul rind la nume
roasele blocuri de locuințe, 
la policlinică, hotel, la cele

de asemenea, anumite lucrări — 
terasamentele, de pildă — la care 
s-a lucrat într-un ritm nesatis
făcător. Anul acesta mai sînt de 
realizat circa 400 000 mc. dintre 
care 50—80 000 condiționează 
devierea. Este evident că ele nu 
mai pot fi neglijate.

Pe acest șantier lucrează mulți 
tineri. Șeful de lot este unul din
tre ei. Alături de veterani ai șan
tierului ca Gheorghe Bănică, 
Vlad Dionisie, Ion Ionescu, Va- 
sile Ghinuță, Petre Cihaniuc se 
afirmă tot mai mult cadre din or
ganizația de tineret. Cîteva ini
țiative pe linia economisirii de 
beton, a folosirii pe scară largă 
a prefabricatelor și a tîmplăriei 
metalice, au pornit de la tineri 
sau au găsit în ei susținători pa
sionați.

DORU MOȚOC

— In cel mult o săptămînă 
termină, ne spune el. Poate 
și mai devreme. De mare spri
jin ne-au fost și cadrele fabri
cii, care au participat efectiv la 
lucrările de montaj.

In ultima perioadă, așa cum 
ne informează tovarășul Nicolae 
Girniceanu, directorul viitoarei 
capacități de producție constăn- 
țene, o parte din personalul a-

mintit (au fost salarizați 90 de 
tineri), a fost detașat la alte 
fabrici din țară pentru a tace 
o practică efectivă și eficientă 
in vederea intrării în funcțiune. 
Paralel cu aceste măsuri (pen
tru că tot sîntem la acest ca
pitol), organizația U.T.C. — nou 
constituită — a adoptat un în
treg program de activități pen
tru educarea tinerilor munci

lalte edificii social-culturale 
ridicate de noi și care con
stituie o mindrie a orașului. 
De altfel, trustul nostru a 
ocupat locul I pe țară in în
trecerea socialistă pe 1972 în
tre Întreprinderile cu acest 
profil.

— Ce șanse aveți pentru 
păstrarea acestui loc pe mai 
departe ?

— De vreme ce sintem în 
grafic cu toate lucrările, u- 
nele chiar in avans, ne spu
ne utecistul Torok Alexan-

dru, tehnician constructor, nu 
avem motive să pierdem 
competiția. Toți tinerii — și 
noi reprezentăm majoritatea 
pe șantier — ne-am angajat 
ca împreună cu ceilalți con
structori să folosim fiecare 
ceas de muncă cu randamen
te maxime, și să gospodă
rim cu toată răspunderea 
materialele de pe șantier, 
pentru a evita orice pierderi. 
Sîntem, astfel, sub normele 
admise la consumurile spe
cifice la ciment. cărămidă, 
cherestea pentru cofraje și 
alte materiale.

Toate acestea sînt de fapt 
obiective ale intrecerii ute- 
ciste „Tineretul — factor ac
tiv în realizarea cincinalu
lui înainte de termen’1 pe 
care tinerii trustului se stră
duiesc să le îndeplinească in 
mod exemplar. Străduințe, 
într-adevăr evidente. Dumi
nica trecută, in zilele de 23 
și 24 august, la diferite punc
te de lucru ale T.C.L.O. au 
fost prezenți, lucrînd pro
gram normal, peste 200 de 
tineri. Planul pe primele 
8 luni ale anului a fost de
pășit cu peste 9 milioane lei, 
ceea ce dă certitudinea în
deplinirii integrale a 
mentelor asumate de 
vul trustului.

angaja- 
colecti-

R. LAL
Fotografii de : 

ȘTEFAN WEISS

Optimism 
și certitudine 

la cota 
60 de metri

In cele două zile de sărbătoare 
23 și 24 august și duminică, 
26 august, aproape 2 500 de 
tineri din întreprinderile și 
de pe șantierele timișorene, 
alături de colectivele din 
care fac parte, au realizat o 
producție de 11.4 milioane lei. 
In fruntea tuturor s-au situat 
constructorii. Pe malul Begăi, la 
Fabrica de zahăr, muncitorii 
șantierului 1 a T.C.I. Timișoara, 
lucrează de zor la terminarea 
unuia dintre cele mai mari si
lozuri din țară. Construcția care 
depășește ca înălțime orice 
edificiu din oraș, este de o deo
sebită complexitate și, potrivit 
celor spuse de tovarășul inginer 
Ion Popescu, șeful șantierului, 
cei care o realizează în propor
ție de 80 la sută sînt tineri. 
„Vîrstnici sînt aici numai oa

menii care aduc cu ei experiența 
șantierelor prin care au trecut 
pină atunci". Dar nu trebuie să 
ni se vorbească prea mult des
pre ei. Ii întâlnim pretutindeni. 
Printre cei foarte mulți abia 
veniți pe șantier, absolvenți ai 
școlii profesionale, Ion Bot ori 
Gheorghe Bocica, Viorel Dom- 
brea și Kovacs Andrei lucrează 
sus la cota 60 de metri în turnul 
de mașini. Urcăm acolo și după 
ce facem cunoștință, pentru o 
clipă, chipurile lor trădează bu
curia de a fi încă de la înce
putul meseriei lor de construc
tori, realizatorii unui atît de im
portant obiectiv, începind cu 30 
septembrie, în cele 36 de celule 
se va revărsa recolta acestui an.

ION DANCEA

torii primul contingent al fabri
cii, in spiritul disciplinei de 
producție.

Grosul lucrărilor s-a strins la 
instalatori. In ciuda unor solici
tări mari și a aprovizionării 
neritmice cu oxigen (o colabo
rare ad-hoc cu unitățile con- 
stănțene a remediat și acest mi
nus), ei au realizat lucrările în 
proporție de 80 la sută. Citeva 
materiale (ventile și vane) care 
nu au sosit încă, mențin întâr
zieri la stația de compresoare. 
Beneficiarul (centrala materia
lelor de construcții din cadrul 
M.E.F.M.C.) va trebui să inter
vină cu mai mult simț de răs
pundere și autoritate pentru a- 
chiziționarea unor utilaje care 
condiționează intrarea în func
țiune a fabricii. Are încă pro
misiuni neacoperite. Un utilaj 
de importanță vitală pentru in
trarea în probe a secției turna
re sînt greiferele hidraulice pe 
care le execută U M. Timi
șoara. Dar acestea au intrat 
târziu în fabricație, ceea ce im
pune din partea furnizorului 
timișorean grăbirea execuției.

V. RAVESCT1

Ajungem pe tarlalele Coopera
tivei agricole de producție Mo
vila Banului, la mijlocul zilei. 
De o parte și de alta a șoselei 
păduri de porumb, acum aproa
pe galben, este striat de pămîn- 
tul proaspăt arat. Pătrundem a- 
dînc în cîmp și mult mai de
parte, spre zare, patru puncte 
plutesc parcă deasupra pămîn- 
tului. Este ora prînzului dar 
Olteanu Ion, Cîlțea Dumitru, 
Spîndu Gheorghe și Burcă Pom- 
piliu au alt reper temporal, soa
rele este încă destul de puternic 
în aceste zile, brazdele împie
tresc pe neașteptate și atunci au 
hotărît să mănînce mai târziu. 
Gestul lor nu este deloc gra
tuit, pămîntul nu așteaptă și de 
cum discuiesc ei acum depinde 
în mare măsură cîte tone vot 
ieși la hectar.

Cîțiva kilometri mai departe, 
secretând comitetului comunal 
de partid, Oprea Gheorghe, și 
președintele cooperativei agri
cole, Necula Gheorghe. trec în 
revistă calitatea arăturilor, mai 
apoi „cîntăresc" cu ochi de ex
pert „greutatea" tarlalele de po
rumb. Sînt de dimineață pe 
cîmp ca în fiecare dimineață 
din acest anotimp și aflăm că 
pînă acum din cele 735 hectare 
planificate, 650 sînt gata pentru 
însămînțat, adică au fost arate 
și discuite și că pină la 1 sep
tembrie va fi gata întreaga su
prafață. La întrebarea noastră 
președintele cooperativei agri
cole de producție răspunde prin 
evitări : „Toți tractoriștii 1 Acum 
să nu vă imaginați că nu tre
buie să mai trecem pe urmele 
lor. Se mai întâmplă să-i mai în
toarcem pe cîte unul-doi dar pe 
ansamblu, arăturile sînt arături".

Un teren dificil cel de la Mo
vila Banului, peste 1 000 hectare 
au fost sub apă, cuțitul plugului 
trebuie reglat de la o parcelă 
la alta, nu-i chiar simplu să ari 
un asemenea pămînt, dar „pe 
ansamblu" — ceea ce vrea să 
însemne în totalitate — arăturile 
se vor preda „la cheie" semănă
torilor. La Movila Banului „o- 
perativa" nu conține rubrica 
observații ; aici nu există „din 
motive obiective s-au amînat 
sau nu s-au realizat". Negația a 
ieșit din vocabularul mecaniza
torilor și cooperatorilor, a ieșit 
din toamna trecută cînd în po
fida tuturor greutăților s-au în
sămînțat cu cereale toate supra
fețele planificate.

La nivelul județului, situația 
privind realizările din campania 
de vară este următoarea : ară
turi de vară : total planificat — 
63 946 hectare ; realizat —• 
60 000 hectare ; în procente — 
96 la sută. La ora cînd parcurge 
aceste rînduri cititorul trebuie 
să mai adauge un procent două 
— adică ceea ce tractoriștii au 
realizat în ultimele 24 de ore.

100 la sută au terminat arătu
rile pe suprafețele eliberate — 
au mai rămas doar cîteva zeci 
de hectare — mecanizatorii de

C.A.P. Movila Banului: între mecanizatorii evidențiați pentru 
calitatea lucrărilor executate se numără și Ion Olteanu, Dumitru 

Cîlțea, Cheorghe Spînu și Pompiliu Burcă.

Foto : V. RANGA

A ÎNCEPUT RECOLTAREA 
FLORII-SOAREL UI

A început recol
tarea florii-soarelui. 
Unitățile agricole 
cooperatiste din ju
dețul Ialomița au 
strins recolta de pe 
mai mult de 8000 
hectare, ceea ce re
prezintă 18 la sută 
din suprafața culti
vată. Recoltarea a 
cestei valoroase 
plante oleaginoase 
se desfășoară cu in
tensitate și în coope
rativele agricole din 

județele Brăila și 
Mehedinți. De altfel, 
in toate județele din 
sudul țării lanurile 
de floarea-soarelui 
au ajuns la maturi
tate, astfel că în zi
lele următoare strin- 
sul recoltei să se ex
tindă pe arii mai 
largi.

După cum preci
zează ministerul de 
resort, anul acesta 
unitățile agricole au 
asigurate mijloacele

la S.M.A. Mihăilești. „Foaia vo
lantă" afișată la gazeta de pe
rete a S.M.A.-ului consemnează 
prompt eforturile lor : „Colecti
vul nostru de mecanizatori, teh
nicieni și ingineri au luptat din 
plin la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. Ca urmare a 
muncii depuse, a devotamentu
lui, a abnega*”:ei cu care s a 
muncit s-au evidențiat următo
rii"...

Din lista destul de lungă am 
transcris doar trei nume, ale a- 
celora care au stabilit recorduri 
absolute pentru această peri
oadă : Bitan Gheorghe, Dul- 
gheru Gheorghe și Negoiță Li- 
viu.

Acum, tractoarele stau aliniate 
în așteptarea următoarelor prio
rități. 16 din aceste mașini care 
sclipesc de curățenie, au avut re
gim special : „de zi" și „de 
noapte". Motivul : s-au întors 
din armată 16 mecanizatori care 
s-au prezentat a doua zi la 
S.M.A. In noaptea următoare 
Rîșnoveanu Dumitru. Vlad Con
stantin, Vasile Aurel, Fătu Pe
tre și „leatul" lor lăsat la vatră, 
trăgeau primele brazde după a- 
proape doi ani. Adăugind be
neficiul de aproape două mili
oane lei obținute de către 
S.M.A. Mihăilești pe primele 
opt luni ale anului, faptul că u- 
nitatea și-a realizat planul la 
arături în proporție de 100 la 
sută, pare absolut normal. Des
pre modul în care tinerii meca
nizatori au muncit, elocvente 
ni se par a fi spusele pnmu'ui 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., tovarășul Dan Aurel : 
„Tinerii mecanizatori au fost 
felicitați la locul lor de muncă 
pentru puterea și priceperea de 
care au dat dovadă m realizarea 
unor arături de cea mai bună 
calitate și la timp. Aceasta este 
ștacheta pe care ei sînt hotărîți 
să o mențină de-a lungul între
gului an“.

Ne continuăm drumul. Discu
tăm la secțiile de mecanizare, la 
sedii ale cooperativelor agricole 
de producție. Răspunsurile sînt 
prompte, dar, înțelegem acum, 
atenția tuturor se îndreaptă spre 
alte „etape". La nivelul județu
lui arăturile vor fi gata la timp. 
Asta nu înseamnă că au fost 
trecute pe planul doi. Ultima 
notă telefonică primită la sediile 
cooperativelor agricole de pro
ducție cuprinde următoarele trei 
puncte :

1) . Situația operativă la zi :
2) . Realizările planului la

fondul de stat ;
3) . Schița de amplasare a 

griului și planul operativ al cam
paniei de toamnă.

Situația va fi comunicată la 
consiliul popular comunal.

Noi am lecturat-o a doua zi 
la județ. In județul Buzău ară
turile se apropie de sfîrșit. Dar 
campania agricolă continuă în 
același ritm intens.

NICOLAE ADAM

tehnice necesare pen
tru ca recoltarea sâ 
se efectueze mecani
zat pe întreaga su
prafață cultivată in 
maximum 12—15 zile 
de lucru. Odată cu 
grăbirea recoltării, 
o grijă deosebită tre
buie să se acorda 
depozitării semințe
lor pină la livrarea 
acestora.

(Agerpres)



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MIERCURI 29 AUGUST 1973

1. SUPLIMENTUL „SCÎNTEII TINERETULUI" • SUPLIMENTUL „SCÎNTEII TINERETULUI"

.-’«L
■ *5>

■

; • -•

%

& / '

a» «. »„
i i

'j

/

♦

cu autoservireCostinești *73. Tabără

LA RIDICAREA ȘCOLII EROI1*

PROFESIONALE DE CON
CONTEMPORANI

I u

EA CĂEUGÂRENI

STRUCȚII DIN BISTRIȚA
MUNCESC Șl ELEVII

neri, membrii de 
partid sau uteciști. 
30 dintre ei sînt 
elevi.

— Un sprijin 
concret în cîștigarea 
avansului de 15 zile 
l-am avut ca urma
re a inițiativei Co
mitetului orășenesc 
Bistrița al U.T.C., 
sublinia 
principal Valentin 
Bonczidai, 
rializată în înființa
rea la acest obiectiv 
a unui șantier al ti
neretului. Zilnic 30 
de elevi s-au pre
zentat și au lucrat 
cot la cot cu anga- 
jații noștri, execu- 
tînd munci califica
te și necalificate. 
Organizarea lor în 
grupe de cîte 7—8, 
conduse de un co
mandant, sarcinile

Constructorii care 
lucrează la Școala 
profesională de con
strucții din Bistrița 
și-au înscris anga
jamentul de a pre
da școala cu 15 zile 
înainte de termen 
pe un panou, la in
trarea în șantier. 
Propunerea maistru
lui de a se lucra cu 
program normal în 
zilele de 23 și 24 
august a fost una
nim acceptată. Cei 
aproape 150 de zi
dari, zugravi, insta
latori, electricieni 
își manifestă astfel 
dorința de a ține 
pasul cu țara, cu 
colegii lor de breas
lă. Exceptînd șeful 
punctului de lucru 
și încă doi munci
tori, toți membrii 
colectivului sînt ti-

maistrul

mate-

• ••

<

de

precise pentru fie
care zi au permis 
o bună activizare a 
tuturor elevilor la 
muncă patriotică.

Aprecierea dată 
brigadierilor de că
tre interlocutor este 
una singură: toți 
au lucrat excepțio
nal !

Cuvintelor
laudă rostite la a- 
dresa elevilor de 
către maistru, li se 
vor adăuga, la 17 
septembrie, cele de 
mulțumire ale viito
rilor constructori, 
care vor beneficia 
de școala nouă, cu 
16 săli de clasă. 6 
laboratoare, ateliere 
de practică ridicate 
pe o suprafață de 
peste 500 m.p.

MIRCEA BORDA

CA 0 ȘTAFETĂ
La Săpata, părinții au trans

mis copiilor, ca o ștafetă, dra
gostea de muncă și de comună. 
Acum, cînd practica se încheia
se, cînd școala întinerită și în
frumusețată așteaptă clinchetul 
clopoțelului, gîndeam că-mi va 
fi foarte greu să-i găsesc pe e- 
levi. Știam de la directorul șco
lii, Florea Stănescu, și secretara 
comitetului comunal al U.T.C., 
Aurelia Chirițoiu, că vacanța a- 
ceasta a fost pentru fiecare e- 
lev un examen susținut într-un 
amfiteatru 
C.A.P. Din 
întocmi un 
vacanță.

...Zile calde. Spicul se leagănă 
în adierea vîntului, cu rodul 
plin. Din primele ore ale dimi
neții 6 echipe formate din elevii 
celor două școli generale au 
luat în stăpînire peste 600 h. 
Nici un spic risipit, a fost cu- 
vîntul de ordine, căruia i-au răs
puns Ioana și Constantina Bă
nică. Elena Liță. Aneta Cîrstea, 
Stanciu Gheorghe. Dumitru Stan 
și ceilalți colegi. Organizare 
„ca la carte". Snopurile au fost 
așezate, tot de elevi, pe masa 
combinei și treierate. Au rezul
tat astfel 5 tone de grîu curat.

...Azi a fost o zi tot caldă. 
Obiectivul de muncă — recolta
rea mazărei. Păstăi pline. In
tr-un timp scurt s-au dat „gata" 
5 hectare.

...Pămîntul e numai bun 
muncă. S-a plantat varză 
toamnă pe 2 hectare.

Am adăugat la aceste fapte 
strădania cu care fiecare elev a 
participat la stringerea plante
lor medicinale, cu sentimentul 
datoriei împlinite.

Copiii fac roată în jurul nos
tru. Fiecare vrea să ne spună 
cîte ceva. Tntîi despre echipa 
care lucrează la baza furajeră 
a C.A.P. Ion Ciobanu „rapor
tează" zilnic mamei sale, șefă 
de echipă, ce a lucrat. Ioana 
Chirițoiu este numită — pe 
drept — mulgătoare fruntașă ; 
Florica Gheorghe a venit toc
mai din satul Dealul Bradului 
ca să lucreze alături de sora ei 
în zootehnie. Ionel Diaconescu 
șl Dumitru Constantin au în
drăgit meseria de zootehnist.

Comuna cu oameni harnici din 
Argeș își crește schimbul de 
mîine în spiritul dragostei ptn- 
lru muncă. Sentiment care-i 
adună șl pe cei plecați la alte 
școli în cadrul acelor calde ore

deosebit — ogoarele 
faptele lor se poate 
admirabil jurnal de

de 
de

spor-de lucru. Gheorghe Ene, . 
tivul nr. 1, s-a întors in comună 
după ce a trecut cu bine exa
menul de admitere la Grupul 
școlar al I.A.P. din Colibași. 
Cînd nu juca fotbal putea fi în- 
tîlnit la baza de recepție des- ■ 
cărcind sacii cu rod bogat. Vio
rica Tănase, elevă la un liceu 
din Pitești, a realizat pînă acum 
7 norme, Gherghina Iancu. din 
clasa a VIII-a lucrează în a- 
ceste zile la cules de roșii, iar 
Gherghina Ștefan dintr-a VII-a 
are în grijă, împreună cu tatăl 
său, un lot de 18 vaci.

Vacanță în salopetă. Vacanță 
bogată în rezultate. Vacanță cu 
seri petrecute la căminul cultu
ral, aplaudînd pe Aneta Cirstea, 
pe Viorica Tănase, sau pe Elena 
Liță care s-a întors din tabăra 
de la Nucșoara cu diploma și 
premiul I ]a concursul de mu
zică populară.

Ei au ales munca și comuna 
le mulțumește, rostindu-le nu
mele cu dragoste și respect.

„O vale largă numai de un 
pătrar de milă, acoperită de 
crîng, pe care gîrla Neajlovuî 
o îneacă și piraiele ce se scurg 
din dealuri o prefac intr-o baltă 
plină de nămol și mocirlă". Așa 
descria Bălcescu Vadul Călugă- 
renilor, ales de Mihai-Vodă 
spre a sluji de Termopile româ
nilor. După 378 de ani de la cea 
mai crîncenă luptă pentru 
bertate. comuna Călugăreni 
daugă istoriei sale noi fapte, 
hărnicie, de dragoste pentru 
cui natal.

Eroii Însemnării mele sînt 
neri, frumoși, care peste puțin 
timp vor prinde pe mineca uni
formei matricola liceului. Ei au 
hotărit ca în vacanță să-și în
frumusețeze școala, să participe 
la construcția celor trei labora
toare (fizică, geologie și geog
rafie). Eroii mei sînt ...300. între 
ei Viorela Mureșan. Mioara Ma- 
nolache, Margareta Grigore, 
Maria Scarlat, Rădița Dănilă, 
Constantin Ștefan.

Mi se spune că in arșița soa
relui elevii au bătut drumurile 
pădurii adunînd plante medici
nale. Cite 2 kg. de fiecare elev. 
La ceasul cînd am ajuns în co
mună treburile gospodărești au 
fost terminate. Fetele au spălat 
geamurile, 
ușilor, au 
perdelele.
frumos. Apoi s-au alăturat bă
ieților să dea o mină de ajutor 
la construcția laboratoarelor. Au 
descărcat nisip, cărămizi. Cel 
puțin 1 000 de cărămizi au tre
cut prin mîinile fiecărui elev. 
Și au fost peste 300 ! între a- 
ceștia o veche cunoștință Ghe
orghe Marin, băiatul care la km. 
31 a purtat în anul trecut Fla
căra Olimpică. A absolvit anul 
acesta dar, spune el, „mi se pare 
normal să fiu alături de prie
teni. îmi voi aminti cu drag de 
școală. Fratele meu. Adrian, 
a luat examenul de admitere 
în liceu. Vreau să-i „las" o 
școală frumoasă".

încă un etaj și construcția va 
fi gata. Pînă atunci sînt atîtea 
de făcut ! Baza sportivă 
împrejmuită cu plasă de 
S-au săpat peste 200 de 
s-au plantat tot atîția 
Pentru amenajarea terenului de 
tenis, elevi, profesori au cărat 
din rlurile Argeș și Neajlov sute 
de mc nisip și pietriș. Elevii au 
participat la placarea celor 120 
ml. de coridor și a coloanelor 
de la intrare.

li- 
a- 
De 
lo-

ti*

covoarele, tocurile 
măturat, au călcat 
Totul este curat și

a fost 
sîrmă. 
gropi, 
stîlpi.

LIDIA POPESCU

A fost o vară școlară boga
tă. Ea nu s-a încheiat, dar se 
simte în atmosferă sosirea nou
lui an școlar. Am scris despre 
odihnă și recreere, despre nu
meroși acei elevi care au îm
brăcat salopeta de brigadier, dă
ruind din vacanța lor ore de 
muncă acolo unde au fost che
mați. Dar, mai ales, am ținut 
în atenție taberele — care, ca 
în fiecare an, i-au reunit pe 
elevii, activiști uteciști din în
treaga țară în autentice școli 
uteciste. S-au întîlnit secreta
rii U.T.C. din toate tipurile 
de școli, membrii colectivelor 
de conducere ale societăților 
științifice și literare, redactorii 
șefi ai revistelor școlare, mem
brii consiliilor elevilor la 
vel județean și municipal, 
teva mii de uteciști cărora 
s-au încredințat sarcini în 
ganizația școlii lor au 
cu 
gestil 
evident, o molipsitoare 
bună care a făcut ca taberele 
organizate de C.C. al U.T.C. să 
fie cu adevărat tabere de ins
truire și odihnă.

Amintirile cele mai proaspete 
despre o asemenea tabără-școa-

lă le dețin membrii Consiliului 
central al elevilor. Tabăra 
— la Năvodari — n-a fost 
lungă durată : au stat 
preună doar o săptămînă.
a fost o săptămînă densă. U- 
teciștii au folosit-o din plin. 
Programul le-a oferit acest lu

lor 
de 

îni- 
Dar

lucruri interesante, proprii or
ganizației din care făceau par
te. au supus dezbaterii activi
tăți pe care ei le-au experimen
tat. Au discutat cum poate lucra 
mai bine consiliul elevilor, de 
ce probleme anume să se ocu
pe acesta prioritar. Membrii

LA NĂVODARI S-A ÎNTÎLNIT

Consiliul central
ni- 
Cî- 

li
or- 

adus 
ei experiențe, inițiative, su- 

chiar și Întrebări — și, 
voie

al elevilor
cru, stimulîndu-i să reflecteze 
asupra activității de organiza
ție și a celei școlare. Hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie cu privire la îm
bunătățirea învățămîntului a 
stat la baza tuturor dezbaterilor 
lor. A primat schimbul de 
experiență, consultarea. Repre- 
zentînd școli din întreaga ța
ră, uteciștii au adus cu ei multe

erau doar 
lor s-a lăr- 

exprimate 
50

Consiliului central 
100 ; acum numărul 
git, potrivit dorinței 
de elevi, cooptîndu-se încă 
de uteciști-elevi. Și, în plus, au 
fost invitați in tabără și mem
bri ai consiliilor județene și
municipale, încit, în final, la
Năvodari, în tabăra consiliului 
pe țară al elevilor se aflau 450 
uteciști și tot atîtea experien-

țe și idei. Inițiativa a fost bine
venită, întrucit membrii 
liului central, activiștii 
însoțeau au putut afla de 
legii lor care lucrează 
dețe și la municipii 
concrete ale organizațiilor 
care le reprezentau și de 
trebuie să se țină seama 
viitorul an școlar.

A fost bine în tabără ! 
vor spune asta.

A fost bine, întrucit s-au 
gătit in prealabil aici, în 
bără. pentru întilnirea viitoare, 
la plenara Consiliului central 
al elevilor, ce se va desfășura 
la începutul lui septembrie. Vor 
putea aduce astfel, în dezbate
rea plenarei, o problematică de 
lucru care să stea la baza ela
borării unui program de activi
tate pe potriva acestui an șco
lar ce se va desfășura sub aus
piciile măsurilor înnoitoare sta
bilite de partid, din inițiativa 
secretarului general, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. și la reali
zarea cărora ei, ca membri ai 
organizației 
tineret, vor 
tribuția.
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Gura Lotru, Voineasa, Păușa 
și Cozia și-au dat întîlnire în 
această serie sute de purtători 
ai cravatelor roșii din județele 
Brașov, Dîmbovița, Gorj și din 
municipiul București. Progra
mul lor cuprinde acțiuni for
mative și recreative dintre 
cele mai diverse : jocuri pio
nierești, întreceri sportive, vi
zite la obiective economice din 
județ. Mulți din cei aflați în 
tabără au vizitat sau vor vizi
ta în următoarele zile șantie
rul viitoarei cetăți a luminii 
de pe Lotru. (DORU MOȚOC).

PRO 
CALITAS

I
Pe Dunărea albastră

tl

Citi studenți știu
ci nd este deschis

clubul?
Ce se găsește din abundență în vacanță ? Timp liber. Cum 

11 petrecem 7 La această întrebare un răspuns competent ni-1 
dau cluburile studențești. Așa cum este și firesc, ele polari
zează interesul tinerilor, oferindu-le activități dintre cele mai 
diverse și plăcute, lncepînd cu nelipsitul dans și terminind cu 
dezbateri asupra unor probleme actuale. Așa de pildă, vineri 
seara clubul „Universitas" a fost gazda unui dialog intre stu
denți și colonelul dr. Dumitru Tuțu, cercetător principal la 
Centrul de istorie și teorie militară. Discuțiile au urmat unei 
evocări a fierbintelui August ’44 în care oameni și fapte au 
înviat intr-o prezentare plină de inedit a unei file din istoria 
noastră. Această acțiune nu este singura ; ea face parte dintr-un 
bogat și variat program pe care clubul „Universitas“ il pune la 
dispoziția studenților. Amintim în acest sens audițiile de mu
zică simfonică, întilniri cu reprezentanții presei pentru discuții 
privind viața internațională, un microrecital de versuri dedicat 
zilei de 23 August, conferințe in ciclul „Mari aniversări" și seri 
organizate cu concursul uteciștilor din diferite uzine ale Capi
talei. Deci, nici o zi la fel cu cealaltă, nici o monotonie sau re
petare a programului. Nu același lucru se poate spune și despre 
clubul Institutului Politehnic -,,Ing“. Aici, programul de dans 
alternează cu cel de bar. De aproape o lună, „Ing‘-ul nu cu
noaște decit muzică, aglomerație, cafea, fumul de rigoare și 
dans. Trebuie totuși să recunoaștem meritul organizatorilor de 
a nu fi oferit studenților un lacăt mare pe ușă cu mențiunea 
„Vacanță !“, cum am găsit la clubul A.S.E., unde un vecin ama
bil ne-a' informat, în lipsa oricărui alt semn de viață, că pînă 
in septembrie lacătul nu se va mișca. Să nu uităm că pe pe
rioada de vară numai patru cluburi studențești sînt deschise, 
cel puțin așa anunță Centrul Universitar intr-un pliant. Tot în 
numitul pliant clubul A.S.E. își anunță un bogat program de 
activități.

Sondaj de opinie printre 
elevii liceelor de cultură 
generală. „M. Eminescu" ți 
„B. P. Hașdeu" din munici
piul Buzău. Subiectul: par
ticiparea elevilor la acțiu
nile vacanței de vară, 
„în afara unei excursii or
ganizate la sfirșitul trimes
trului III nu am participat 
la nici o altă acțiune în ca
drul școlii" (V. E., Liceul 
„M. Eminescu").

Sau, „Vacanța aceasta 
mi-am petrecut-o la bunici 
unde am avut prilejul să 
constat buna organizare a 
vacanței ți participarea 
masivă a elevilor din acel 
oraș. M-au primit ți pe 
mine tn rindurile lor chiar 
dacă nu eram eleva unei 
școli din localitate". (C. D„ 
Liceul „B. P. Hașdeu").

La întrebarea „Ce acti-, 
vități ați dori să mai fie 
organizate ?" răspunsurile 
au fost diverse :

„Am dori ca măcar 
o dată pe săptămînă să fie 
organizate seri pentru tine
ret la care să participe 
toți elevii liceelor din oraș. 
Seri in care să fie incluse 
audiții muzicale, dans, dis
cuții pe teme propuse de 
noi" (I. C„ Liceul „M. E- 
minescu").

„în clasa noastră stnt 
mulți artiști plastici ama
tori, de aceea am dori să 
se organizeze excursii 
tabăra de sculptură 
Măgura." (D. G.,
„B. P. Hașdeu").

„Am vrea să aibă
mai multe activități spor
tive. în școala noastră, ți 
nu numai aici, mingile, pla
sele, totul «stă bine pus la 
păstrare»" (I. D., Liceul „M. 
Eminescu").

„O mină de iubitori ai 
biologiei din liceul nostru 
au realizat un adevărat la
borator de biocenoză. Am 
fi dorit ca tot ce am expus 
acolo să stringem cu ocazia 
unei expediții. Sîntem mai 
mari, este adevărat, dar 
credeți că nouă nu ni se 
potrivesc expedițiile așa 
cum sînt organizate de că
tre pionieri ?“ (D. E„ Liceul 
„M. Eminescu").

Un bilanț nesatisfăcător 
al vacanței.

E. RUBELI

CONCURSUL1

Către ziarul 
„Scînteia tineretului"

la 
de la 
Liceul

loc cit

M. COMAN

• REZERVAȚII NATURALE Șl MONUMENTE 
ALE NATURII

Tinerilor din 
cunoașterea și

cadrul cercurilor specializate în 
conservarea naturii le propunem 

o excursie cu durata de 10—15 zile pe următorul 
traseu:

București — Suagov — Ploiești — Siănic — 
Buzău — Berea — Rimnicu Sărat — Focșani — 
Bacău — Piatra Neamț — Bicaz — Lacul Roșu 
— Gheorghieni — Sovata — Tîrgu Mureș — Tur
da — Cîmpeni — Roșia Montana — Detuna
ta — Abrud — ZIatna — Alba Iuiia — Sebeș — 
Simeria — Deva — Hațeg — Petroșani — Tirgu 
Jiu — Rimnicu Vîlcea — Pitești — Cîmpulung — 
Rucăr — Bran — Brașov — București,

Principalele rezervații naturale și monumente 
ale naturii aflate pe traseu sau în imediata lui 
apropiere: Rezervația Snagov, muntele de sare 
de la Siănic Prahova, vulcanii noroioși din apro
pierea localității Berea, focul nestins de la An- 
dreiașul de Jos (Vrancea), Cheile Bicazului, La
cul Roșu, rezervația botanică din apropierea co
munei Zăul de Cîmpie, (județul Mureș), Fîne- 
țile Clujului, Cheile Turzii, complexul carstic 
Scărișoara, dealul Cetate de la Roșia Montană, 
coloanele de bazalt de la Detunata, Iezerul Ighe- 
lului (pe Valea Ampoiului), Rîpa Roșie (în a- 
propiere de Sebeș), zona calcaroasă Ampoița, 
Parcul dendrologic de la Simeria, Pădurea Be- 
jan (lîngă Deva), Peștera Muierii (lingă Polo- 
vragi), Peștera Gura Plaiului (lingă Mănăstirea 
Tismana), punctul fosilifer de la Suslănești (lingă

Cîmpulung), Cheile și Peștera Dîmbovicloarei.
Organizatorii excursiei vor trebui să obțină 

din timp aprobarea Comisiei Monumentelor Na
turii din cadrul Academiei R.S. România pentru 
vizitarea rezervațiilor.

• PUNCTE TURISTICE IN ȚĂRILE HAȚEGULUI, 
ALMAJULUI Șl CARAȘULUI.

ITINERAR: Deva — Hunedoara — Hațeg — 
Oțelul Roșu — Caransebeș — Reșița — Iabal- 
cea — Anina — Bozovici — Dolboreț — Sopotul

M-a bucurat foarte mult publi
carea scrisorii mele și țin să 
vă mulțumesc din toată inima. 
Doresc să devin o activă co
respondentă a ziarului „Scînteia 
tineretului". în scrisorile pe care 
am să le trimit ziarului am să 
relatez și despre alte activități 
întreprinse de noi, elevii Liceului 
sanitar din Scomicești-Olt, viitori 
asistenți de laborator.

Imediat după publicarea în 
ziar a autoportretului meu au 
început să-mi soseasăă numeroa
se scrisori de la tineri din dife
rite localități ale țării. Astfel, în 
prima zi am primit 37 de scri
sori, felicitări și vederi, iar pînă 
in 13 august ele s-au ridicat la 
70. Toți cei care îmi scriu vor 
să țină o strtnsă corespondență 
cu mine pe diverse teme și mai 
ales despre meseria pe care 
mi-arn ales-o. îmi pare foarte 
rău dar numărul scrisorilor este 
mare, timpul nu-mi va permite, 
în special după începerea școlii, 
să port corespondență cu toți cei 
care mi-au scris. De aceea do
resc ca prin intermediul ziarului 
nostru să le mulțumesc călduros 
tuturor acelora care au avut buna 
plăcere de a-mi scrie, de a mă 
felicita călduros pentru frumoasa 
meserie pe care nu doar eu 
mi-am ales-o.
Vă mulțumesc,

ANGELA ȘTIRBU 
sat Studinița, comuna Studina, 

județul Olt

Mă numesc Crigore lonas 
sînt student al Facultății de 
losofie, Universitatea Bucuiești.

Doresc foarte mult să pot 
participa la concursul inițiat de 
redacția ziarului SCÎNTEIA TI
NERETULUI.

în prezent lucrez ca muncitor 
la rafinăria Teleaien, alături de 
fratele meu, elev în clasa a 
Xl-a la Liceul nr. 5, Ploiești.

îndrăznesc să vă trimit cîteva 
poezii și cîteva vignete din care 
sper că veți putea alege ceva 
demn de lumina tiparului.

Pentru atenția pe care sper că 
o veți acorda celor trimise de 

mine, VĂ MULȚUMESC.
GRIGORE IONAS
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Dragă redacție,
Cinci uteciști de la Liceul nr. 
Luduș-Mureș se află de șase1

zile pe Valea Izei. Au fost colec
ționate interesante obiecte de uz 
casnic existente în gospodăria 
țărănească. Ele vor completa co
lecția etnografică a muzeului 
școlar. Membrii echipajului sînt 
sănătoși și se autogospodăresc cu 
pricepere.

DORIN PERDE
CALIN ANOREȘAN

cova, Carasova, Mehadia), cetățile dacice (Gră
diștea de Munte, Costești, Blidaru) peșterile 
(Comarnic, Haiducilor), Sistemul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier. Informații și în
scrieri la agențiile B.T.T.-IIunedoara, Caraș-Se- 
verin și Mehedinți.

• MĂNĂSTIRI Șl CASE MEMORIALE DIN 
MOLDOVA Șl BUCOVINA.

Programul A: Suceava — Fălticeni — Tîrgu 
Neamț — Poiana Teiului — Bicaz — Lacul Roșu

veni, ruinele cetăților Neamțului și Sucevei.
Muzeele: județean din Suceava, domnesc din 

Suceava, de etnografie și folclor din Rădăuți, 
Muzeul Hidrocentralei de la Bicaz, Palatul Cul
turii și Muzeul Unirii din Iași.

Mănăstiri: Neamțului, Secu, Schitu, Sihăstria, 
Văratec, Agapia, Dragomirna, Bogdana, Sucevița, 
Moldovlța, Voroneț, Humor, Arbore, Trei Ierarhi.

Durata excursiei — 6 zile, programul A și 
5 zile, programul B.

Informații și înscrieri: Agenția B.T.T., Sucea
va, str. I.C. Frimu nr. 18, tel. 1 01 51, interior 240.

ASTAZI VA RECOMANDAM ■

Nou — Moldova Veche — Libcova — Drobeta 
Turnu Severin — Orșova — Băile Herculane — 
Caransebeș — Oțelul Roșu — Hațeg — Orăștie — 
Grădiștea de Munte — Deva.

Durata excursiei — 6 zile. Obiective turistice: 
Deva (Cetatea, Muzeul de arheologie); Hunedoa
ra (Castelul Huniazilor): Hațeg (rezervația de 
zimbri); Sarmisegetuza romană; Caransebeș (Mu
zeul de etnografie și folclor); Reșița (Muzeul 
orășenesc); Cheile Carașului; Cheile Minișului; 
Cheile Nerei; castrele romane (Dolboreț, Liub-

— Bicaz — Humulești — Suceava — Rădăuți — 
Stupea — Suceava — Botoșani — Ipotești — 
Liveni — Dorohoi — Suceava.

Programul B: Suceava — Fălticeni — Tîrgu 
Neamț — Iași — Botoșani — Ipotești — Suceava
— Gura Humoruiui — Rădăuți — Suceava.

Obiective turistice: Casele memoriale: „Ion 
Creangă" din Humulești, „M. Sadoveanu" din 
Vinători, „C. Hogaș" din Piatra Neamț, „C. Po- 
rumbescu" din Stupea, „N. Iorga" din Botoșani, 
„M. Eminescu" din Ipotești, „G. Enescu" din Li-

• ȚARA MOȚILOR Șl MUNȚII APUSENI.

ITINERAR: Cluj — Turda — Cheile Turzii — 
Cabana Arieșul — Abrud — Cîmpeni — Albac — 
orașul Dr. Petru Groza — Beiuș — Meziad — 
Oradea — Ciucea — Huedin — Cluj.

Obiective turistice: Grădina botanică. Muzeul 
etnografic al Transilvaniei, Cetățuia din Cluj; 
Muzeul municipal din Turda; Muzeul etnografic 
sătesc din Lupșa; Cheile Turzii; monumentul 
naturii Detunatele; peșterile Scărișoara și Me- 
ziad; Valea Arieșulul; Băile Felix și 1 Mai, Mu
zeul „Țării Crișurilor", Muzeul „losif Vulcan", 
vestigiile Cetății din Oradea, Castelul „Octavian 
Goga" din Ciucea. izvorul Crișului Repede. 
Durata excursiei — 5 zile; prețul excursiei pen
tru elevi și studenți — 277 lei.

Informații și înscrieri: Agenția B.T.T.-Cluj, 
str. Moților nr. 4, tel. 1 4.3 17 și 2 23 68.

IZVOARELE
LUMINII

GRIGORE IONAS

Imi trebuiesc flori 
din inima ta, 
Românie !

Să vă pot ciopli izvoarele 
luminii,

culoare,
cer viu privit în fîntini, 
muncă blinda

De
De
Și de sărutul totdeauna ca

De pădurile pline de cintec
Ca un trup de flaut,
De drumuri înflorite cu pași 

de-ndrăgostiți, 
De-mpletite ritmuri ale soarelui, 
De țara curată,
De văzduhul primăverii încununat 

cu miresme, 
De lumina soarelui
Mi-e dor totdeauna —
Și mi-e caldă această iubire.

n-am destule flori 
și eu ca să zidesc 
îmi trebuiesc cărămizi 
și cărămizile 
se numesc Avram Iancu, 
și Bălcescu, 
și Horia, 
și Cloșca, 
și Ctișan...

I
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Tovarățul NICOLAE CEAUȘESCU a primii din partea pre

ședintelui Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt, HAFEZ 
BADAWI, următoarea telegramă :

In momentul in care părăsim țara dumneavoastră, vă exprim 
in numele meu personal și in numele membrilor delegației, pre
țuirea noastră, profundele noastre mulțumiri pentru sentimentele 
cu care ne-ați înconjurat — expresie sinceră a prieteniei dum
neavoastră și a prieteniei poporului român față de poporul 
egiptean și față de președintele Anwar Sadat.

Ne vom aminti întotdeauna de realizările pe care le-am văzut 
în tara dumneavoastră, de colaborarea și sentimentele frățești 
și prietenești care leagă poporul român și poporul egiptean.

PRIMIRI LA
C.C. AL P.C.R.

Marți dimineața, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația U- 
niunii Tineretului Palestinian, 
condusă de Taysir Quba, mem
bru al Biroului Politic al Fron
tului Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, conducătorul delega
ției tineretului palestinian la 
cel de-al X-lea Festival mondi
al al tineretului și studenților, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, a efectuat o vizită în 
țara noastră. A fost de față 
tovarășul Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Marți după-amiază, tovarășul

vicepreședinte al Comitetului 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din R.P.D. Coreeană.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat Du
mitru Turcuș, adjunct al șefului 
Secției Relații Externe a C.C. al 
P.C.R., și loan Petru Botar. se
cretar general al Institutului 
Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

★

Marți dimineață, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația Asociației de irietenie 
sovieto-română, condusă de to
varășul Alexei Grebnev, vice
președinte al Conducerii Cen
trale a A.P.S.R., redactor șef 
adjunct al ziarului „Izvestia".

La întrevedere, care s-a des-

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, marți la amiază, in 
vizită protocolară de prezentare, 
pe Jean Firmin Ngondet, amba

sadorul Republicii Gaboneze la 
București.

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă de cordialitate, a par
ticipat Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Delegația română la lucrările Comitetului 
de coordonare al Conferinței securității 

europene
La 29 august încep la Gene

va lucrările Comitetului de co
ordonare al celei de-a doua faze 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Comite
tul are sarcina de a rezolva, la 
această reuniune, problemele 
cu caracter organizatoric privind 
desfășurarea lucrărilor comisii

lor care se vor întruni în faza 
a doua a conferinței, incepînd 
cu data de 18 septembrie 1973. 
România este reprezentată in 
Comitet de o delegație condusă 
de Valentin Lipatti, ambasador 
cu însărcinări speciale.

(Agerpres)

Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Asociației de 
prietenie coreeano-române, con
dusă de tovarășul Kim Iăng 
Sun, vicepreședinte al asociației,

fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat Du
mitru Turcuș, adjunct al șefului 
Secției Relații Externe a C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Moraru 
membru în Consiliul General 
A.R.L.U.S.

TELE
BREVIAR

• „Toate verile" și „In vis" 
se intitulează piesele de muzi
că ușoară ale tinerilor compo
zitori Dragomir Marcel și Sorin 
Movileanu. • Dida Drăgan 
are in repertoriu două pri
me audiții : „Visul meu" și „Cin- 
tecul amintirii". Versurile apar
țin lui Eugen Patriche. Muzica 
este semnată de Petre Magdin.
• Cunoscutul cuplu Tatiana Si- 
reteanu și Erika Petrușa, rea
lizatori de emisiuni pentru co
pii, încearcă in studioul I. eu 
ajutorul unor interpreți copii... 
să afle cit fac 14-1. Atenție 
copii !... Emisiunea 14-1 = 1 
este pentru... părinți. • Redac
torul Dan Popovici ne informea
ză că ciclul de emisiuni „O via
ță pentru o idee" iși propune să 
evoce in continuare următoare
le figuri de mari savanți ro
mâni și străini : Traian Săvules- 
cu, Daniel Danielopolu, Con
stantin Miculescu, Charles Dar
win, Traian Lalescu. Albert 
Schwetzer, Nicolae Teclu, Di- 
mitrie Leonida. • „De la Dună
re la Gange" se intitulează emi
siunea realizată de Tudor Vorni- 
cu. Protagonista emisiunii este 
invitată in luna octombrie de 
televiziunile din 14 țări. Tot in 
luna octombrie va imprima la 
Electrecord un disc care va con
ține șase melodii clasice și șase 
moderne. In aceeași lună va 
susține un recital la Sala Pala
tului și va realiza un film artis
tic in India. Sper că ați ghicit 
cine este protagonista ? Tele
spectatorii o vor putea urmări 
pe Narghita in seara zilei de 15 
septembrie. • Tinărul actor Gelu 
Colceag strigă in sala de repeti
ții — „cer să mi se restituie 
taxele școlare". Dacă i se vor 
restitui sau nu, și cum proce
dează profesorii Gabriel Iencic 
și Mihai Persa vom afla dacă 
vom urmări adaptarea pentru 
Televiziune de Ioana Crăciuneș- 
cu a piesei „Cer să mi se resti
tuie taxele școlare" de Karintb.v 
Frigyes. Regia aparține tinerei și 
nu prea cunoscutei regizoare Lu
minița Suciu e Zaharia Constan
tin un tinăr interpret de la Ope
ra Română din Cluj este pre
zent, in studioul 2, unde se în
registrează emisiunea „Tineri 
interpreți". • Proaspătul absol
vent al Institutului de teatru 
regizorul Dan Moisescu reali
zează un film dedicat meșteri
lor făuritori de viori, intitulat 
„106 viori". De asemeni el este 
in montaj cu un film despre 
„Raliul Dunării" și în pregătire 
cu un film despre Nicolae La- 
biș. De menționat că și-a ales 
un colaborator tot așa de tinăr... 
operatorul Traian Rocsoreanu.

• Pentru cei mici redacția de 
copii pregătește un serial inti
tulat „Meșteri fauri, miini de 
aur". Dacă ei vor avea miini de 
aur sau nu, asta depinde de 
regizoarea Margareta Niculescu 
căruia ii aparțin scenariul și 
regia. • Comitetul Sindicatului 
din Radioteleviziune va organi
za între 1 și 9 septembrie la 
Sala Palatului — Gala grupuri
lor vocal-instrumentale. Iși vor 
da concursul cele mai bune for
mații din București și din țară.
• în cadrul emisiunii „Seară 
pentru tineret" se va difuza in 
curind un nou serial. Este vor
ba de serialul intitulat „Doctor 
in the house" (Doctor in casă).

in fizică, biologie sau geologie 
doresc să capete o instruire ra
pidă și competentă in probleme
le actuale ale structurii mole
culelor organice. Lucrarea este 
de asemenea deosebit de utilă 
profesorilor de liceu care doresc 
să prezinte elevilor lor un ma
terial modern, care să reflecte 
stadiul actual al cunoștințelor 
acumulate in privința structurii 
moleculare. Progresele rapide 
ale chimiei și mai ales ale chi
miei organice in țara noastră cer 
formarea a noi specialiști pro
fund pregătiți, la zi cu aspec
tele cele mai noi și mai promi
țătoare ale domeniului căruia li 
se dedică.

Volumul semnat de cei doi 
reputați specialiști din acest do
meniu este deosebit-de. util tu
turor acelora care-și- desfășoară 
activitatea in acest .domeniu de
osebit de important, (H. L.),

La 7 aprilie a.c. a dispărut 
de acasă Popa Costică, fiul lui 
Vasile și Maria, născut la 27 a- 
prilie 1956 in satul Itrinești, 
corn. Mărgineni, jud. Neamț, cu 
ultimul domiciliu în Piatra 
Neamț str. Putnei 16.

Semnalmente : 1,70 m. înălți
me, păr șaten, ochi căprui. 
Semne particulare ; un dinte 
din față puțin mai scurt ; un 
tatuaj pe mina stingă în formă 
de inimioară străpunsă de o să
geată și inițialele P. C. Este po
sesorul B. I. seria U nr. 42984, 
eliberat de miliția Piatra Neamț, 
la 4 mai 1970. Persoanele care 
pot da relații sint rugate să se 
adreseze redacției, organelor de 
miliție sau părinților la adresa 
menționată mai sus.

C. MIRCEA

Structura moleculelor 
organice

în Editura Științifică a apărut 
sub semnătura lui Norman și 
Janet Allinger lucrarea „Struc
tura moleculelor organice". Vo
lumul prezintă o introducere în 
chimia organică destinat ele
vilor de liceu care au înclinare 
pentru această știință, precum 
și tuturor acelora care lucrînd

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Dumitru Moianu 
a fost numit în calitate de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialis
te România in Republica Ecua
dor, în locul tovarășului Octa
vian Bărbulescu, care a fost re
chemat in centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

A APĂRUT
Nr. 8/1973 

AL REVISTEI 
„PROBLEME 

ECONOMICE".

CRONICA 
U.T.C.

Marți, 28 august, tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, s-a intilnit cu 
tovarășul Alain Therouse, 
secretar general al Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat, aflat la odihnă in 
țara noastră.

In cursul intilnlrii, desfă
șurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a realizat un 
schimb de informații privind 
activitatea U.T.C. și F.M.T.D. 
și au fost abordate unele 
probleme ale mișcării inter
naționale de tineret.

*
S-a inapoiat in Capitală 

venind de la Moscova dele
gația U.A.S.C.R. condusă de 
tovarășul Constantin Boștină. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., președinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia. care a participat la A- 
dunarea Generală a Federa
ției Internaționale a Sportu
lui Universitar (F.I.S.U.) și 
la Universiada de vară.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional București-Otopeni 
delegația a fost salutată de 
secretari ai C.U.A.S.C.R.

SPORT • SPORT • SPORT
S-A ÎNĂLȚAT ȘTACHETA

SPORTULUI DE
• Peste 800 000 de tineri la startul etapei de 

masă a competiției • Intre explozia de bucu
rie pentru victorie și lacrimile învinșilor — pa* 
siunea pentru sport • Dincolo de performanțe 
— dezvoltarea calităților fizice și morale ale 
tinerei generații

Cea de-a șasea ediție a Cupei 
tineretului de la sate, la volei 
și oină, și-a desemnat campio
nii. După 4 zile de întrecere, 
desfășurată intr-o atmosferă de 
autentică sărbătoare, cei mai 
buni și-au spus cuvintul. în ul
tima zi, atunci cind in concurs 
au mai rămas echipele candi
date la ocuparea unui loc pe 
podium, atit la oină, cit și la 
volei, calitatea partidelor dispu
tate au evidențiat largul interes 
de care se bucură cele două dis
cipline in rîndul tineretului de 
la sate. In acest sens, specialiș
tii, arbitrii și toți spectatorii 
prezențl pe terenul Politehnica 
au fost în unanimitate de acord 
că finala la volei dintre echipele 
„Secerișul" Valea Largă, județul 
Mureș și „Viitorul" Bănia, ju
dețul Caraș-Severin a fost de
osebit de spectaculoasă, rezulta
tul stind în cumpănă pină in ul
tima clipă. Au fost situații cind 
pentru clștigarea unui singur 
punct s-au consumat nu mai 
puțin de 10 servicii. Dramatis
mul și ardoarea cu care și-au 
disputat întiietatea, elemente de 
bază in aprecierea competiției, 
au fost in permanență prezente 
pe teren. Și atunci cind dintre 
două echipe una trebuia să ciș- 
tige și alta să piardă, explozia 
de bucurie dintr-o parte a fost 
însoțită de lacrimile adversari
lor. încă o dovadă că în sportul

de masă substanțialul 
pentru victorie, in i 
este dat de pasiune. ] 
se cuvine ca alături i 
gători să-i felicităm ț 
vinși, urindu-le ca la 
itoare să poată interpreta fără 
cusur rolurile de campioni.

O primă apreciere de ansam
blu a actualei ediții nu poate 
omite faptul că măsurile luate 
de către conducerea partidului 
nostru în primăvara acestui an, 
privind continua dezvoltare a 
educației fizice și a sportului in

MASA

interes 
întregime, 
De aceea, 
de învin
și pe in- 

edițiile vi

IERI, LA TIMIȘOARA, 
S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRE
CERILE CELEI DE A SA- 
SEA EDIȚII A „CUPEI 
TINERETULUI DE LA 
SATE" LA OINĂ SI 

VOLEI

Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Comunist din Guadelupa tare, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a efectuat o vizită de studiu In 
Republica Socialistă România. 
Din delegație au făcut parte 
tovarășii Hegesippe Ibene și 
Gerty Archimede. membri ai 
Biroului Politic, Osange Talis- 
Gane, membru al Comitetului 
Central, și Margueritte Amat, 
militantă a C.C. al P.C. din 
Guadelupa.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Delegația parlamentară din 
Republica Arabă Egipt, condu
să de Dr. Hafez Badawi, pre
ședintele Adunării Poporului, 
care a făcut o vizită in țara 
noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale, a părăsit marți 
dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. parla
mentarii egipteni au fost con
duși de Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinți ai M.A.N., Du
mitru Coliu, Constantin Dincu- 
lescu, Traian Ionașcu, Aurel 
Vijoli, președinți de Comisii 
permanente ale M.A.N.. Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N., 
Alexandru Ionescu, secretarul 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N., și Stanciu Stoian, se

cretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

Marți, a sosit in Capitală o 
delegație de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de Klaus Gaebler, ad
junct al șefului Secției Propa
gandă a C.C. al P.S.U.G., care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. va 
face o vizită de schimb de ex
periență in țara noastră.

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Asociației de 
prietenie sovieto-române, con
dusă de A. V. Grebnev, vice
președinte al Conducerii Cen
trale a asociației, redactor-șef 
adjunct al ziarului ..Izvestia", 
care, la invitația Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., a participat 
la festivitățile organizate in 
țara noastră cu prilejul celei 
de-a 29-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste ar
mate.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole la București. Den- 
deviin Șarav. a oferit, marți 
după-amiază, o recepție cu pri
lejul plecării sale definitive din 
țara noastră.

Delegația Comitetului sud- 
vietnamez de luptă pentru elibe
rarea patrioților și a partizani
lor păcii încă deținuți de Admi
nistrația de la Saigon, condusă 
de Luu Phuong Thanh, secretar 
al Comitetului, care, la invita
ția Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii ne-a vizitat țara, 
a părăsit Capitala.

AI iv-ica Simpozion international 
de sociologia sportului cu tema 

„Rolul social al jocurilor copiilor < <

TIMPUL
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(Urmare din pag. 1)
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suspină — oameni sintem ! 
— cind e nevoit să constate 
că unor copii isteți foc și 
tobă de carte le mai joacă 
memoria cite un renghi.

Mă aflam, in aceeași cali
tate de membru al juriului 
duminica trecută, în studioul 
unde se desfășura „pe viu" 
un asemenea concurs între 
pionieri din Maramureș și 
Satu Mare. Au ciștigat ma
ramureșenii, dar, desigur, 
n-au pierdut sătmărenii, 
fiindcă in asemenea între
ceri nu pierde nimeni, toți 
pregătindu-se exemplar, doar 
unii fiind ceva mai emotivi 
sau mai grăbiți decit alții, 
pleacă acasă plingind de 
mama focului, dar repede 
convinși că va veni o zi cind 
„ o să vedeți voi ce ne poate 
pielea". Pentru spectatorul 
din fotoliul de acasă, con
cursul de duminică nu s-a 
deosebit de altele, adică de
gaja aceeași superbă pasiune 
și inteligentă și admirabilă 
pregătire din partea copiilor. 
Pentru mine, in studio, el a 
prezentat incă de la început 
un aspect inedit, de o rară 
frumusețe. Sătmărenii n-au 
putut veni decit cu cițiva 
suporteri, in vreme ce mara
mureșenii goliseră în fata 
televiziunii două autobuze 
încărcate ochi cu „fani". 
Realizatoarea programului se 
gindea cu groază la momen
tul cind un răspuns bun al 
maramureșenilor va fi se
condat de aplauze frenetice 
și strigăte de încurajare, in 
timp ce o biruință a sătmă
renilor va trece poate mai 
neobservată decit un sfat pe
dagogic la emisiunea „Cămi
nul". Dar ceva mai tirziu au 
venit la ea cițiva puști din 
Maramureș, anunțind-o că ei 
aflaseră de situația de infe
rioritate a galeriei sătmărene

și s-au gmdit să remedieze 
lucrurile. Au confecționat nu 
o pancardă, ci două — pe cea 
de a doua au scris la fel de 
caligrafic 
și au discutat cu 
țenii lor să formeze 
grupuri, unul urmind 
susțină pe ei, celălalt să-și 
închipuie că s-a născut la 
Satu Mare și să strige in 
consecință... A fost o primă 
dovadă de fair-play, dar nu 
și ultima, 
sportivă, 
handicapați de adversarii lor 
(dacă in aceste condiții mai 
pot fi numiți adversari !) de 
două bile negre (de. mai 
există pe lume și ghinion și 
bilbiieli, nimic, doamne, nu-i 
perfect !) și astfel trebuiau 
să facă și pe dracu’ in patru 
ca să ciștige la sport. L-au 
făcut, însă cu citeva zecimi 
de secundă mai încet — și 
au pierdut. L-am auzit atunci 
pe căpitanul echipei mara
mureșene exclamînd neferi
cit : „De ce ? De ce s-a 
întimplat așa ? Acum ce su
flet or să mai aibă ei ca să 
se lupte mai departe ?“ M-aș 
fi dus la el să-l string in 
brațe și să-1 sărut, dar parcă 
bănuind că pină la sfirșit va 
merita două îmbrățișări și 
două sărutări, am avut o re
ținere. Ei bine, în ultima 
probă, același vajnic căpitan 
de echipă, un băiat blond, 
cu o mutrișoară pe care aș 
folosi-o într-o reclamă des
pre copii care consumă cu 
entuziasm griș cu lapte sau 
pastă de morcovi, s-a apro
piat de adversarul Iul, vădit 
stînjenit în a descurca niște 
sirmulițe și... da !... și i-a 
suflat ce trebuie să facă.

Asta-i tot. Si cred că nu e 
chiar puțin.

P.S. : M-ar 
secretarul de 
insera aceste . ,
la rubrica sportivă. Deși cred 
că încap oriunde in ziar.

„Hai Satu-Mare' 
conjude- 

două 
să-i

Pină la proba 
sătmărenii erau

bucura dacă 
redacție mi-ar 
puține rinduri
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țara noastră, au fost prezente 
pe toată desfășurarea ei. Mai 
toate echipele județelor au de
monstrat un substanțial ciștig la 
capitolele condiție fizică și teh
nicitate și, potrivit 
antrenorului emerit,
Nicolae Sotir, pe teren nu s-au 
mai observat ca în anii trecuți 
diferențe flagrante între un ju
deț sau altul. Este un adevăr 
pe care l-au subliniat toți cei 
cu care am stat de vorbă. Fi
rește că neajunsuri incă există, 
ele vizînd înainte de toate in
teresul organelor responsabile 
în trezirea și dezvoltarea pasiu
nii pentru sport, nu numai în 
vederea dobindirii unor perfor
manțe, ci și pentru dezvoltarea 
multilaterală a calităților fizice 
și morale ale tinerei generații.

Valoarea premiilor acordate 
participanților s-a ridicat la cir
ca 75 000 lei. Numărul lor este 
destul de mare, așa că vom 
menționa doar pe cele mai im
portante. Numai C.N.E.F.S. a 
dat echipelor campioane cite 
10 000 lei pentru procurarea de 
echipament și dezvoltarea baze
lor sportive proprii. La aceasta 
se mai adaugă numeroasele pre
mii constind in echipament 
sportiv și cupe date de către 
* ----------și U.N.C.A.P. Din

amintim pe cele 
mai tineri parti- 
și fete, 
și celei

cupă și un trofeu echipelor cla
sate pe locurile 1—2—3, date de 
Federația română de volei. Tot 
cu prilejul acestei competiții, 
jucătorul Cocuț Eugen, de la 
„Biruința" Gherăești a îndepli
nit norma de maestru al spor
tului.

La rezultatele obținute, răs
plătite de trofeele ciștigate, a- 
dresăm și noi felicitările noas
tre tuturor județelor și îndeo
sebi județelor Neamț și Alba 
pentru cea mai bună prezență 
in finală, precum și Comitetului 
județean Timiș al " ~
C.J.E.F.S. Timiș care 
aceasta s-au dovedit 
gazde.

în continuare vă 
ocupantele primelor trei locuri ; 
OINĂ — locul 1 și titlul de cam
pioană a celei de-a șasea ediții 
a Cupei tineretului de la sate 
echipei „ 7' ' 7_
RAEȘTI, județul Neamț ; locul
2 — echipa „Avintul" Curcani, 
județul Ilfov ; locul 3 — echipa 
„Viață nouă" Olteni, județul Te
leorman. VOLEI fete — locul 1 
și titlul de campioană a celei 
de-a șasea ediții a Cupei tinere
tului de la sate echipei „FLAUA- 
RA ROȘIE" RADEȘTI. județul 
Alba ; locul 2 — echipei „Coope
ratorul" Cristian, județul Brașov : 
locul 3 — echipei „Progresul" 
Miercurea Sibiu, județul Sibiu. 
VOLEI băieț.i — locul l și titlul 
de campioană a celei de-a șasea 
ediții a Cupei tineretului de la 
sate echipei „SECERIȘUL" VA
LEA LARGĂ, județul Mureș : 
locul 2 — echipei „Viitorul" Bă
nia, județul Caraș-Severin ; locul
3 — echipei din Măgura Pui, 
județul Hunedoara.

Incepind de marți. Bucureștiul 
este gazda celui de-al IV-lea 
Simpozion internațional de so
ciologia sportului cu tema „Ro
lul social al jocurilor copiilor".

Complexitatea. problematica 
și profunzimea aspectelor so
cial-educative ale jocului pen
tru copii implică o examinare 
concretă, 
tribuția ________  ___ ____
științifice. In acest sens, simpo
zionul, care reunește la masa 
dezbaterilor specialiști, cadre 
universitare, profesori, cercetă
tori și sociologi din circa 20 de ’ 
țări, urmărește să contribuie la 
fundamentarea științifică a ac
tivității celor care se ocupă de 
formarea și educarea tinerei ge
nerații, iar, prin schimbul de 
opinii și informații, să deter
mine progresul continuu in a- 
cest

multilaterală cu con- 
diferitelor discipline

domeniu.

reuniunii prevede 
numeroase refera-

Programul 
susținerea a 
te și comunicări științifice, dis
cuții, în cadrul unor ședințe 
plenare și pe grupe, mese ro
tunde.

La festivitatea deschiderii lu
crărilor. cei prezențl in aula 
Universității bucureștene au 
fost salutați de Virgiliu Radu- 
lian, președintele Comitetului 
român de organizare al simpo
zionului, președintele Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al ministru
lui educației și invățămintului, 
și de prof. univ. dr. Andrej 
Wohl —’ Polonia — vicepre
ședinte al Comitetului interna
țional de sociologia sportului.

Lucrările simpozionului conti
nuă.

(Agerpres)

aprecierii 
tovarășul

U.T.C. și 
și de data 
excelente

prezentăm

„BIRUINȚA" GHE-

D. ION

i

începe turneul
de la Forest Hills

Incepind de 
septembrie,

astăzi și pină 
elita tenisului

• 
la 9 .
mondial va fi prezentă pe tere
nurile de la Forest Hills, gazda 
tradițională a Campionatelor 
„open" ale S.U.A. La actuala 
ediție, 128 de jucători și 72 de 
jucătoare iși vor disputa titluri
le de campioni ai unuia dintre 
cele mai prestigioase turnee de 
tenis.

Tabloul concursului masculin 
cuprinde 16 favoriți. Pentru pri
ma oară in istoria competiției, 
cap de serie nr. 1 au fost de
semnați doi jucători : românul 
Ilie Năstase, învingătorul de a- 
nul trecut, și americanul Stan 
Smith, cotați in momentul de 
față drept cei mai buni tenis- 
meni din lume. Printre ceilalți 
favoriți figurează în ordine a- 
mericanul Arthur Ashe, austra
lienii Rod Laver și Ken Ro- 
sewall, cehoslovacul Jan Kodes, 
olandezul Tom Okker și spanio
lul Manuel Orantes. După păre-

rea comentatorului sportiv al 
agenției France Presse, dintre 
acești opt concurenți va fi ales 
învingătorul, dar se scrie in 
continuare, australianul John 
Newcombe, englezul Roger Tay
lor și iugoslavul Nikola Pilici 
sint capabili de surprize. Dintre 
partidele primului tur, cele mai 
interesante par a fi următoa
rele : Smith—Proisy (Franța), 
Ashe—Dibley (Australia), Ok- 
ker—Gonzales (S.U.A.), Van Dil- 
len (S.U.A.)—Goven (Franța) și 
Meiler (R. F. Germania)—Do
minguez (Franța).

In turneul feminin, principala 
favorită este campioana ameri
cană Billie Jean King, cîștigă- 
toarea „Wimbledonului" din 
acest an. Șanse de victorie au 
însă și cunoscutele tenismene 
australiene Margaret Court și 
Evonne Goolagong, precum și 
tinăra speranță a tenisului ame
rican, Chris

E R I D I A bl
Evert.

C.C. al U.T.C. 
șirul acestora 
acordate celor 
cipanți, băieți 
tehnic jucător , 
nice jucătoare, celui 
virstă sportiv, precum

celui mai 
mai teh- 
mai in 

și cite o

• Tradiționala competiție in. 
ternațională de hochei pe ghea
ță „Premiul ziarului Sovietski 
Sport" a fost ciștigată la actua
la ediție de Ț.S.K.A. Moscova. 
In finală, disputată la Lenin, 
grad, hocheiștii de la Ț.S.K.A. 
au întrecut la limită cu 6—5 
echipa Spartak Moscova. La 
acest turneu, care a inceput la 
15 august, au participat 20 de 
echipe din Cehoslovacia. R. D. 
Germană. R. F. Germania. ~ 
lonia. România, Suedia 
U.R.S.S.

• Proba 
trenament 
niști), din 
mondiale de ciclism pe pistă de 
la San Sebastian, a fost cîști- 
gată de olandezul Cornelis 
Stăm, care a acoperit în 60 de 
minute 68,580 kilometri. In cursa 
de viteză rezervată profesioniști
lor. titlul de campion a fost cu
cerit de belgianul Robert Van- 
lancker. învingător în cele două 
manșe finale susținute cu italia
nul Giordano Turrini.

Proba de urmărire pe echipe

Po- 
și

an-de semifond cu 
mecanic (profesio- 
cadrul campionatelor

(amatori) a avut o desfășurare 
dramatică și un epilog neaștep
tat. In finală, echipa R. F. Ger
mania, campioană olimpică, s-a 
întrecut cu formația Angliei. 
Cicliștii vest-germani au luat 
incă de la început un avans 
apreciabil și se îndreptau siguri 
spre victorie, dar, in ultimul 
viraj, înainte de a intra pe li
nia dreaptă spre sosire, unul 
dintre oficiali, aflat pe pistă, s-a 
deplast cu intirziere și a fost 
lovit de cicliști, care s-au pră
bușit unul după altul. Echipa 
Angliei a terminat distanța re
gulamentară de 4 000 m, în 
4’28”55/100 și a fost declarată 
inițial campioană mondială. Ju
riul de apel a modificat însă 
rezultatul, luind în considerație 
poziția celor două echipe în mo
mentul cind s-a produs 
tul, acordind locul întii 
mondial echipei R. F. 
nia.

• La prima ediție a 
natelor mondiale de

S.U.A. va fi 
de înotători _________
Lotul sportivilor americani cu
prinde cunoscuți campioni și 
recordmeni ca Rick Demont 
(200, 400 și 1 500 m liber), Mike 
Stamm (100 m spate), John Hcn- 
cken (100 și 200 m bras), Jim 
Montgomery (100 m liber), John 
Kinsella (1 500 m liber) — la 
masculin, și Shirley Babashoff 
(100 și 200_m liber), Keena Rot- 

.-V ,i 400 m liber), 
Belote (100 și 200 m 
Lynn Colella (100 și 

bras) și Jenny Bartz 
mixt).

reprezentată de 21 
și 18 Înotătoare.

hammer (200 și 
Melissa 
spate),
200 m 
(400 m

Pekin au continuat între-

ȘCOALA PROFESIONALA MI
NIERA - MOLDOVA NOUA

județul Caraș-Severin

organizează

CONCURS DE ADMITERE

între 1—10 septembrie 1973 
la următoarele meserii :

mecanizatori minieri : 
sondori mecanici foraj- 
extracție ; 
electricieni 
lăcătuși de

La primele

de mină ; 
mină.

La primele două meserii 
limita de vîrstă este de 20 
ani, iar pentru ultimele două 
meserii se cer 18 ani îm
pliniți la 31 decembrie 1973.

acciden- 
și titlul 
Germa-

camplo- 
natație, 

care se vor desfășura la Bel
grad între 1 și 9 septembrie,

• La Pekin au continuat între
cerile turneului internațional de 
tenis de masă, la care participă 
jucători și jucătoare din 70 de 
țări și regiuni din Asia, Africa 
și America Latină.

In ziua a doua a competiției 
pe echipe, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : masculin : 
Japonia-Pakistan 5—0 ; Iran- 
Birmania 5—1 ; Senegal-Zambia 
5—0 ; R.P.D. Coreeană—Liban 
5—0 ; Republica Sri Lanka-Volta 
Superioară 5—0 ; Uganda-Bu
rundi 5—0 ; Tailanda-Argentina 
5—0 ; feminin : R. p. Chineză- 
Nepal 3—0 ; Filipine-Bolivia 
3—0 ; Cipru-Uganda 3—0 ; Ja
ponia-Pakistan 3—0 ; Jamaica- 
Tunisia 3—1 ; R.P.D. Coreeană- 
Tailanda 3—0 ; Uruguay-Liberia 
3—0 ; Peru-Liban 3—0 ; Nige
ria-Irak 3—0.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU
RANTE — BUCUREȘTI, vă invită să petreceți citeva zile pe 
litoralul Mării Negre, in luna septembrie și octombrie, in cele 
mai elegante și confortabile hoteluri din stațiunile : Mamaia. 
Eforie Nord și Sud, Jupiter, Venus, Saturn, Cap Aurora și 
Neptun.

In această perioadă se aplică reduceri de tarif de pină la 
55 %, la transport c.f.r 50 •/., durata sejurului rămînind la apre
cierea dv.

Informații și înscrieri la filialele de turism din Calea Victoriei 
nr. 100, b-dul Republicii nr. 4 și 68, ca și la punctele de turism 
din cartierul Drumul Taberei — complex Orizont și cartierul 
Titan — complex A. 13.

Telefon 14.08.00 — 15.74.11 — 14.72.08.

• La Amsterdam au continuat 
întrecerile „Cupei Mondiale" la 
hochei pe iarbă.

In turneul masculin, selecțio
nata R. F. Germania, dețină
toarea titlului olimpic, a intil
nit formația Spaniei, pe care a 
invins-o cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin punctul înscris de Stroed- 
ter. Alte rezultate : Anglia- 
Franța 7—1 ; India-Kenya 4—0; 
Malayesia-Argentina 1—1.

In competiția feminină s-au 
disputat două jocuri încheiate 
cu următoarele rezultate : O- 
landa-Noua Zeelandă 1—1 ; 
Belgia-S.U.A. 2—1.

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

ALADIN $1 LAMPA FERMECA
TA : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,30; 20,45), Grădina Ca
pitol (ora 19,30).

VALTER APARA SARAJEVO î 
Festival (orele 9,30; 13; 17,45; 20.30), 
Grădina Festival (ora 19,45).

EVA ȘI ADAM : Central (orele 
9,15* 11,30; 13,45; 18; 18,15; 20,30).

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

POLIȚISTUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,30; 21), Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21), Favorit (orele 9,16; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Grădina
București (ora 19,30). Grădina Di
namo (ora 20).

AVENTURA LUI POSEIDON î 
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 9; 
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 : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 30,30), Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Buzești (ora 20), Arenele Romane 
(ora 19,45).

INFAILIBILUL RAFFLES î 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 î Fe
rentari (orele 10; 15; 19).

CARTEA JUNGLEI : riacfcra 
(orele 15.30; 18; 20,15).

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

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Grivița (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20,30), Volga (orele 
8,45: 10,45; 13,15; 15,45; 18,15: 20.45), 
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 ; 10 ; 20,30), Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

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 î 
înfrățirea (orele 15 30 ; 18; 20 15), 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15).

TU, EU ȘI MICUL PARIS 1 
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 î U- 
nirea (orele 18; 19,30), Grădina 
Unirea (ora 20).

ORDONANȚA SELMENKO 1 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Progresul 
(orele 16: 18; 20).

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

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

MONTE CARLO : Floreasca (o- 
rele i5.30; 18; 20,30).

JANDARMUL LA PLIMBARE t 
Popular (orele 15.30; 18: 20,15), Vi- 
tan (orele 15,30: 18; 20,30), Grădina 
Moșilor (ora 20). Grădina Vitan 
(ora 19.30).

TINEREȚE FARÂ BĂTRÎNEȚE î 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

Miercuri, 29 August

9,00 știri ; 9,05 „Incognito** — 
Program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei. ,,Țara-i zvon de 
primăvară" de Cornel Trăilescu ; 
10,00 Meridian-club : 11,00 Știință 
și tehnică ; 11,10 Profil pe portativ. 
Violonistul Ștefan Ruha ; 11,30
Geografie folclorică : Dolj ; 12,00
Transmisiuni directe din țară ; 
12,10 Invitație în fonotecă ; 12,55
Melodia zilei ; 13,00 închiderea
emisiunii de dimineață ; 17,00 Ști
rile după-amiezii ; 17,05 Alo, Ra
dio .! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice ; 18,10 Du
blu recital : Shelia și Dan Spăta
rii ; 18,55 Melodia zilei ; 19,00 în
direct... de la Craiova și Timișoa
ra. Propuneri pentru destine lite
rare ; 19,30 Știri ; 19,35 Casa de 
discuri Phonogram : 20,00 Figuri 
de seamă din istoria culturii ro
mânești. Goleștii ; 21,00 Radio-su- 
per-top — muzică ușoară de peste 
hota.Ee ; 22,00 Radiojurnal ; 22.30 
Melodia zilei ; 22,35 Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23,15 Poetica. Du
mitru Bălăet : 23.20 „Translații**
pentru 16 instrumente de coarde 
de Tiberiu Olah : „Eonta** de 
.Tanis Xenakis ; 23,55—24,00 Ultime
le știri.

MIERCURI, 29 AUGUST 1973

Teatrul „C. I. Nottara** (La Par
cul „Herăstrău") : BĂRBAȚI FA- 
RA NEVESTE — ora 20.

MIERCURI, 29 AUGUST 1873

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă engleză. 9,30 
De la Alfa la Omega. 10,00 Telex. 
10,05 Prim plan : Ing. Antonică 
Dijmărescu. 10,30 Film serial : 
„Marea iubire a lui Balzac" — 
coproducție polono-franceză ! 11,25 
Bijuterii muzicale. 11,45 La ordinea 
zilei. Azi, județul Sibiu. 12.00 Re
vista literar-artistică TV. 12,45 
Pe-un picior de plai... 13,05 Tele
jurnal. 15,30—17,00 Matineu de va
canță : „Dirijabilul furat**. 17,30 
Curs de limbă germană. 18,00 Te
lex. 18,05 Tragerea Pronoexpres. 
18,15 Semnificații. 18,40 Atenție la... 
neatenție. Jurnal de protecția 
muncii. 19,00 Timp și anotimp în 
agricultură. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : „Joacă flo- 
rile-n grădini". 20,05 Laudă Româ
niei socialiste ! Selecțiuni din 
spectacolul de poezie organizat de 
Uniunea scriitorilor și Universita
tea populară București. 20,30 Te
leobiectiv. 20,50 Telecinemateca : 
Ciclul .John Ford. 22,30 24 de ore. 
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
Traian Săvulescu. 20,30 Film do
cumentar : „Dincolo de val**. 
20,40 Agenda. 20,50 Portativ *73. 
21.30 Bucureștiul necunoscut : Str. 
Plantelor. 21.50 Melodii populare. 
22,00 Biblioteca pentru toți.

hota.Ee


Havana îl întîmpină 

cu deosebită căldură 

pe tovarășul 

Nicolae Ceaușescu

de peste hotare
Havana are un aer sărbătoresc și solemn, ca

racteristic marilor evenimente. „Bine ați venit 
tovarășe Nicolae Ceaușescu", „Bun venit solilor 
poporului frate român", „Trăiască prietenia 
dintre popoarele cubanez și român". Sini numai 
citeva din lozincile care pot fi văzute pretutin
deni in capitala Cubei socialiste, in ajunul vizi
tei pe care secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprind în aceas
tă țară la invitația tovarășului Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba.

Frumosul oraș de la tropice și-a încheiat pre
gătirile pentru a-1 intimpina cu o deosebită 
căldură și entuziasm pe conducătorul parlidului 
și statului nostru. Aeroportul internațional „Jose 
Marti" — marea poartă aeriană a Havanei, unde 
astăzi, la ora 10,30 (ora locală) va ateriza avio
nul prezidențial este pavozat cu drapelele Româ
niei și Cubei. Două mari lozinci cu urări de bun 
venit in limbile română și spaniolă încadrează 
un imens portret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe traseul de Ia aeroport pînă Ia reședința 
care urmează să fie pusă la dispoziție inalților 
oaspeți pe timpul vizitei, ca și pe arterele prin
cipale ale Havanei, flutură tricolorul românesc. 
De-a lungul șoselei străjuite de palmieri ce 
duce spre centrul orașului, se văd pretutindeni 
pancarte euprinzînd urări de bun venit ca și 
portrete ale conducătorului partidului și statu
lui nostru. Pentru a da posibilitatea oamenilor 
muncii care și-au exprimat dorința de a fi pre- 
zenți la intimpinarea solilor poporului român, 
numeroase întreprinderi și instituții au hotărît 
să-și întrerupă activitatea pentru citeva ore. Au
toritățile din orașele Maianzas și Santiago de 
Cuba, unde este așteptat în zilele următoare ale 
vizitei tovarășul Nicolae Ceaușescu, au luat mă
suri similare.

Presa, radioul și televiziunea cubaneză acordă 
spații largi relatărilor privind succesele obținute 
de poporul român în construcția socialistă. In 
comentariile privind vizita revine frecvent apre
cierea că ea reprezintă o sărbătoare pentru po
norul Cubei, evenimentul fiind considerat de o 
importanță deosebită pentru dezvoltarea și în
tărirea relațiilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre partidele și popoarele celor două 
țări.

Intr-un comentariu consacrat principalelor as
pecte ale colaborării dintre Cuba și România, 
agenția Prensa Latina arată că în campania de 
prospectare a zăcămintelor petrolifere aflate in 
subsolul insulei, s-a contat pe ajutorul solidar al 
Republicii Socialiste România, țară în care in
dustria petrolieră și chimică ocupă un loc pre
ponderent. Agenția citează, în acest sens, impor

tantele fonduri de investiții acordate acestor 
ramuri industriale românești in actualul cincinal 

In continuare, Prensa Latina comentează prin
cipalele etape ale colaborării româno-enbaneze 
in acest domeniu, un prim moment fiind mar
cat. la 4 decembrie 1968, prin sosirea în Cuba 
a primului vas cu încărcătură de echipament de 
foraj petrolier provenit din România. In același 
timp, a sosit și un grup de specialiști români 
care supravegheau montajul și funcționarea 
echipamentelor. Cu această primă operație ma
sivă, porțile ambelor țări se deschideau unui 
neîntrerupt proces de colaborare frățească, în 
folosul celor două părți, proces care a înregis
trai o continuă amplificare. Astfel, în aprilie 
1969, a, fost semnat documentul de creare a 
Comisiei mixte interguvernamentale de colabo
rare economică și tehnico-științifică cubano- 
române. Totodată, se menționează. în continua
re, că in comunicatul comun semnat cu ocazia 
vizitei primului ministru Fidel Castro la Bucu
rești, în mai 1972, se subliniază că „ambele 
părți au relevat evoluția ascendentă a relațiilor 
economice, creșterea notabilă și diversificarea 
industrială în producție. în conformitate cu con
venția încheiată in aprilie 1969". In acest mod, 
primii studenți cubanezi au plecat în România, 
pentru a se specializa în exploatări petroliere și 
miniere și in domeniul metalurgic. Un alt do
meniu in care România a oferit sprijinul său 
poporului cubanez. se arată în comentariul 
agenției, este cel al producției de materiale de 
construcții. Cu un an în urmă, de exemplu, fa
brica de ciment „Jose Merceron" din Santiago 
de Cuba a fost dotată cu o nouă instalație 
românească, reușind astfel să-și mărească cu 216 
mii tone capacitatea anuală de producție. Pe de 
altă parte, la Havana s-a anunțat recent că — 
pentru 1974 — a fost inițiată construirea unei noi 
fabrici de ciment pe baza tehnologiei românești, 
cu o capacitate de producție anuală de un mi
lion tone metrice.

„Colaborarea strinsă și frățească ce caracteri
zează relațiile româno-cubaneze este un înalt 
exemplu de conlucrare rodnică, prin intermediul 
schimburilor între țări care și-au asumat socia
lismul ca unică și legitimă cale pentru dezvol
tarea și bunăstarea popoarelor lor".

Opinia publică din Cuba așteaptă cu viu inte
res intilnirile și convorbirile Ia cel mai înalt 
nivel, expresie a înaltei stime față de conducă
torul României socialiste. a convingerii că 
această vizită, a cărei importanță nu poate fi 
circumscrisă numai relațiilor bilaterale, va con
tribui Ia ridicarea pe o treaptă superioară a le
găturilor dintre cele două țări frățești, la întă
rirea unității și coeziunii țărilor socialiste.

MIHAI FABIAN 
corespondentul Agerpres 

la Havana

Stringerea și împărțirea recoltei intr-un sat din regiunile eliberate ale Guineei (Bissau).

Astăzi încep la Geneva 

Lucrările Comitetului 
de coordonare al Conferinței 

securității europene
In baza Recomandărilor finale ale consultărilor de la Helsinki 

și în conformitate cu hotărirea adoptată de miniștrii afacerilor 
externe ai celor 35 de țări, care au luat parte la prima fază a 
Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, „Comitetul 
de Coordonare, din care fac parte reprezentanții statelor partici
pante, se va reuni astăzi, în prima sa ședință, la Geneva, pentru 
a pregăti organizarea celei de-a doua faze", (Punctul 9 din Co
municatul asupra primei faze a Conferinței pentru securitate ți 
cooperare în Europa).

Dezvoltarea 
scolii

cubaneze
In Cuba, unde pină Ia re

voluție, peste 700 000 de copii 
nu aveau posibilitatea să 
meargă Ia școală. în rețeaua 
invățămintului de toate gra
dele, precum și Ia diverse 
cursuri de ridicare a califi
cării, sint cuprinși, acum, a- 
proape toți locuitorii țării. 
Numai in școlile medii și in 
institutele de invățămint su
perior, în facultățile munci- 
torești-țărănești și la cursu
rile de ridicare a calificării, 
in fiecare an se pregătesc 
peste o jumătate de milion 
de bărbați și femei de dife
rite virste. în toate cele șase 
provincii ale țării se dezvoltă 
în ritm rapid construcția de 
școli, internate, școli tehnice 
și institute. Acestui domeniu, 
in perioada 1972—1973, i-au 
fost alocate peste 700 mili
oane peso, de nouă ori mâi 
mult decit pînă in 1958.

O atenție deosebită se acor
dă în prezent lărgirii rețelei 
de școli-internate in localită
țile rurale.

Preocupări 
latino—americane

După prima rundă de convor
biri cu Emilio Rabasa, omologul 
său mexican, ministrul de ex
terne venezuelean, Aristides 
Calvani, care întreprinde o vi
zită oficială în Mexic, a decla
rat reprezentanților presei, re- 
ferindu-se la situația țărilor de 
la sud de Rio Grande : „Po
poarele noastre sint tot mai con
vinse de necesitatea întăririi 
unității lor, in actualul context 
care reclamă accentuarea efor
turilor comunp". în acest sens, 
el a subliniat importanța Comi
siei speciale de coordonare lati- 
no-americană (C.E.C.L.A.) și. 
respectiv, a conferinței de la 
Lima a acestui organism, „în 
care a devenit evidentă dorința 
de unitate a popoarelor conti
nentului nostru, de a merge spre 
eforturi comune, care să ne per
mită să facem față dificultăți
lor și să devenim mai exigenți 
față de pretențiile țărilor dez
voltate din punct de vedere eco
nomic". Referindu-se la Pactul 
Andin, ministrul venezuelean a 
menționat că importanța sa con
stă in „tendința comună a celor 
șase țări membre de a promova 
extinderea și diversificarea mo
dalităților de cooperare în a- 
ceastă zonă a Americii Latine și 
totodată, pe întreg continentul".

De asemenea, Aristides Calvani 
și-a exprimat acordul față de 
„Carta drepturilor și obligații
lor economice a țărilor", pre
zentată de Mexic spre dezbatere 
in reuniunea reprezentanților u- 
nor țări nealiniate din America 
Latină, Africa și Asia, care s-a 
desfășurat la Santiago de Chile.

Senatul argentinian a aprobat 
un proiect de lege care preve
de înființarea Corporației în
treprinderilor naționale, orga
nism care va controla 15 mari 
întreprinderi de interes națio
nal. Printre aceste întreprinderi 
se numără cele care se ocupă 
de zăcămintele petrolifere 
(Y.P.F.) — a treia întreprindere 
petrolieră din America Latină 
—, căile ferate argentiniene, te
lecomunicațiile, gazele naturale, 
zăcămintele carbonifere, precum 
și de lucrările sanitare din țară.

Ministerul Finanțelor și Cre
ditului de Stat din Columbia 
examinează in prezent proble
ma instituirii controlului de stat 
asupra operațiunilor tuturor 
băncilor străine și organizații
lor financiare internaționale ca
re iși desfășoară activitatea pe 
teritoriul țării — a declarat 
Abell i Carbonelli, reprezentant 
al Băncii centrale columbiene.

PREȘEDINTELE 

REPUBLICII 
ELENE L-A 

PRIMIT PE 

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI

Președintele Republicii 
Elene, Gheorghios Papado
poulos, l-a primit la 28 
august pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Atena, Francisc Păcura- 
riu, cu prilejul plecării defi
nitive de la post a acestuia.

în cursul întrevederii, pre
ședintele Gheorghios Papa
dopoulos a transmis un căl
duros salut președintelui 
Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a 
exprimat dorința sinceră a 
guvernului grec de a dezvol
ta pe multiple planuri rela
țiile cu România, in spiritul 
prieteniei tradiționale dintre 
cele două țări și popoare, la 
baza căreia se afla respectul 
reciproc al independenței, 
suveranității, egalității, inte
grității teritoriale și neames
tecului in treburile interne, 
dreptul fiecărui popor de 
a-și hotări singur destinele.

ACORD 
IA00- 

PAKISTAAIZ
0 CONVORBIRILE INDO- 

PAKISTANEZE, desfășurate 
timp de 11 zile la Delhi, s-au 
încheiat marți prin semnarea 
de către șefii celor două dele
gații a unui acord privind solu
ționarea problemelor umanitare 
rezultate din conflictul din de
cembrie 1971. Textul acordului 
va fi publicat simultan in ca
pitalele respective — Delhi și 
Islamabad — in cursul zilei de 
miercuri.
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0 LA LIEGE AU ÎNCEPUT 
lucrările celui de-al 17-lea Con
gres general al Uniunii Inter
naționale pentru studiul popu
lației. Reuniunea, la care parti
cipă 1 300 de demografi din în
treaga lume, are un caracter 
pregătitor. Spre începutul anu
lui 1974. decretat de O.N.U. „an 
al populației", la București vor 
avea loc — după cum se știe — 
lucrările Congresului mondial 
al populației, chemat să elabo
reze un vast plan mondial de 
acțiune demografică.

0 CAMERA COMUNELOR A 
CANADEI se va întruni la 30 
august intr-o sesiune extraor
dinară pentru a vota o lege in 
virtutea căreia cei 56 000 de fe
roviari neoperativi, aflați în 
grevă nelimitată revendicînd 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață, să reia lucrul.

generală și tehnice. Tot de două 
ori a crescut și numărul elevi
lor. în acest an, instituțiile de 
invățămint din Camerun vor 
primi peste 1 milion de elevi, 
in timp ce numărul studenților 
va depăși 4 500.

Convorbiri 
R.D.G.-S.U.A.

0 LA BERLIN au început, 
la 27 august, convorbiri intre 
grupuri de lucru ale M.A.E. al 
R.D. Germane și Departamentu
lui de Stat al S.U.A. cuprinzind 
aspecte de natură tehnică și 
administrativă, in vederea a- 
propiatelor convorbiri pentru 
stabilirea de relații diplomatice 
intre cele două țări — anunță 
agenția A.D.N.

ORIENTUL APROPIAT
* Misiunea secretarului general al O.N.U.

* Premierul sirian va vizita Libanul
Secretarul general al O.N.U., 

Kurt Waldheim, a precizat, in
tr-un interviu acordat agenției 
iugoslave de informații TA- 
NIUG, că misiunea sa in Orien
tul Apropiat are drept scop de 
a se informa la fața locului de 
realitățile existente în zonă și 
de a trage concluzii în lumina 
contactelor directe pe care le 
va avea cu guvernele țărilor 
vizitate. Totodată, el a mențio
nat că nu este purtătorul nici 
unei propuneri noi privind so
luționarea crizei din această re
giune a lumii. Conflictul arabo- 
israelian — a arătat secretarul 
general al O.N.U. — a devenit 
tot mai complex nu numai da
torită divergențelor între părți j1 
implicate, ci și pentru motivul 
că lezează o serie de principii 
care trebuie să guverneze rela
țiile intre state, cum sint inte
gritatea teritorială a statelor, 
dreptul națiunilor de a-și apăra 
securitatea in cadrul frontiere
lor proprii și dreptul popoarelor 
la autodeterminare. Fără apli
carea acestor principii nu se 
poate realiza o reglementare 
pașnică in Orientul Apropiat, a 
subliniat Kurt Waldheim.

Organizația Națiunilor Unite 
— a arătat. în altă ordine de 
idei Kurt Waldheim — este în 
măsură ca. in baza prevederilor 
rezoluției 242 a Consiliului de 
Securitate, să acționeze pentru 
reglementarea acestei probleme.

„Convorbirile noastre au fost 
deschise și fructuoase", a decla
rat Kurt Waldheim, secretarul 
general al O.N.U.. la sfîrșitul în
trevederii pe care a avut-o ieri 
cu președintele Siriei, Hafez 
Assad. La întrevedere a asistat 
și vicepremierul sirian, ministru 
al afacerilor externe, Abdel Ha
lim Khaddam, care, anterior, a 
avut, de asemenea, două runde 
de convorbiri cu secretarul ge
neral al O.N.U. in cadrul vizitei 
pe care acesta o întreprinde la 
Damasc.

Referindu-se la scopul turne
ului pe care l-a inițiat intr-o 
serie de țări din Orientul Apro
piat, Kurt Waldheim declara la 
sosirea sa in capitala siriană 
că urmărește să ia contact in 
mod nemijlocit cu problemele 
acestei zone.

Etapa siriană — prima din 
cadrul turneului secretarului ge
neral al O.N.U. in Orientul A- 
propiat. — s-a încheiat ieri seara, 
cind Kurt Waldheim a părăsit 
Damascul, indreptindu-se spre 
Beirut, cea de-a doua capitală 
înscrisă pe agenda călătoriei sa
le oficiale.

Evoluția pozitivă a relațiilor 
libanezo-siriene, normalizarea 
în bună parte a tuturor proble
melor în suspensie dintre cele 
două țări, in baza acordului in
tervenit la 17 august a.c. la 
Chtaura, și redeschiderea ime
diată a frontierei dintre Liban 
și Siria. închisă timp de peste 
100 de zile, sint marcate de noi 
manifestări comune, menite să 
ducă la dezvoltarea legăturilor 
de bună vecinătate și la extin
derea relațiilor de colaborare, 
în cadrul acestor eforturi. se 
înscrie și vizita efectuată de 
premierul libanez, Takieddine 
Solh, la Damasc, în fruntea 
unei delegații oficiale.

Convorbirile cordiale — au 
declarat cei doi prim-miniștri ai 
Siriei și Libanului. Mahmoud 
El-Ayoubi, și, respectiv, Takied
dine Solh — au permis efec
tuarea unui schimb util de pă
reri în problemele examinate și 
au contribuit la soluționarea 
problemelor în suspensie.

în capitala libaneză s-a anun
țat. după reîntoarcerea premie
rului Takieddine Solh de la 
Damasc, că, la invitația preșe
dintelui Libanului. Suleiman 
Frangieh, șeful statului sirian. 
Hafez El Assad, va întreprinde, 
la 17 septembrie a.c. o vizită de 
prietenie in Liban.

în temeiul documentelor men
ționate, Comitetul de Coordona
re are o misiune importantă. în 
primul rînd, el urmează să sta
bilească organele de lucru — 
respectiv comisiile și subcomi
siile — creîndu-se astfel cadrul 
pentru dezbaterea aprofundată 
și elaborarea documentelor in 
problemele de pe ordinea de zi : 
aspecte politice, juridice, mili
tare ale securității ; măsurile 
de aplicare în practică a prin
cipiilor ; cooperarea economică, 
tehnico-științifică și în domeniul 
mediului înconjurător ; coope
rarea în domeniile culturii, edu
cației.

In același timp, Comitetul de 
Coordonare va funcționa el în
suși ca un organ de lucru, avînd 
sarcina de a examina problema 
urmărilor instituționale ale Con
ferinței.

Pe parcursul fazei a doua, Co
mitetul, care va avea rolul de 
coordonator al lucrărilor, va ur
mări activitatea comisiilor și 
rezultatele lucrărilor acestora, 
avind împuternicirea de a ac
ționa pentru soluționarea pro
blemelor ce se ivesc, in scopul 
asigurării progresului negocieri
lor.

De asemenea, Comitetul de 
Coordonare, pe baza rezultatelor 
ce vor fi obținute, va face reco
mandări pentru organizarea fa
zei a treia a Conferinței, faza 
finală, care, potrivit unui larg 
curent de opinie, ar urma să se 
desfășoare la nivelul șefilor de 
state sau guverne.

în întreaga sa activitate, Co
mitetul de Coordonare, se va 
călăuzi după dispozițiunile din 
Recomandările finale și după 
regulile de procedură, convenite 
incă in cadrul consultărilor de 
La Helsinki și adoptate de miniș
trii de externe, documente ale 
căror prevederi sânt menite să

asigure un caracter profund de
mocratic pentru ducerea tratati
velor.

Lucrările Comitetului — for
mat din reprezentanții tuturor 
celor 35 de state — vor fi con
duse potrivit principiului rota
ției. ca expresie a deplinei ega
lități a participanților. Totodată, 
adoptarea tuturor deciziilor ur
mează să se facă prin consens 

■— principiu de valoare primor
dială in examinarea și soluțio
narea unor probleme de o atare 
însemnătate.

Ulterior, așa cum s-a convenit 
prin oonsens, în cadrul primei 
faze a Conferinței, cea de-a 
doua fază a reuniunii genenal- 
europene va începe la Geneva, 
la 18 septembrie 1973.

Reluarea apropiată a lucrări
lor celei de-a doua faze a Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa este așteptată 
cu un viu interes de toate po
poarele europene, de întreaga 
opinie publică europeană și in
ternațională, care iși pun. în
dreptățite speranțe că ea va 
marca o nouă și importantă e- 
tapă pe calea edificării unui 
continent al păcii, cooperării și 
înțelegerii. Dînd expresie pozi
ției țării noastre, reprezentantul 
ei cel mai autorizat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta : „A- 
preciem că rezultatele de pînă 
acum sint pozitive, că s-au pus 
baze bune pentru desfășurarea 
fazei a doua și a celei de a 
treia, deci pentru succesul Con
ferinței general-europene. Sin- 
tem hotărîți să acționăm în con
tinuare cu toată fermitatea pen
tru a asigura succesul deplin al 
Conferinței, considerând că a- 
ceasta corespunde intereselor 
tuturor popoarelor europene, 
intereselor popoarelor de pe 
toate continentele".

GLOANȚE LA PORTO
• DE CE SI-AU ARS „CEI 62" ORDINELE DE INCORPORARE • 

REPRESIUNI BRUTALE * TINERII PORTUGHEZI SE OPUN 
VIGUROS RĂZBOIULUI COLONIAL AL LISABONEI

0 AGENȚIA P.A.P. ANUNȚA 
dă in noaptea de 26 ȘjSre 27 
ftugust. in apropiere de orașul 
Kielce a deraiat un tren de pa
sageri care făcea cursa între 
Zakopane și Varșovia. în urma 
accidentului și-au pierdut viața 
14 persoane, alte 19 fiind rănite. 
Președintele Consiliului de Mi
niștri a numit o comisie specială 
pentru cercetarea cauzelor ca
tastrofei.

0 ÎN PERIOADA 1967—1972. 
in Camerun s-a dublat numă
rul școlilor medii, de cultură

0 LA MOSCOVA AU AVUT 
LOC, LA 28 AUGUST, convor
biri între Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și președintele gu
vernului cehoslovac, Lubomir 
Strougal. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., cu acest prilej 
au fost reglementate o serie 
de probleme importante ale co
laborării economice sovieto- 
cehoslovace in perioada anilor 
1976—1980.

0 CU PRILEJUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA organizată 
marți, la Tokio, ministrul japo

nez al afacerilor externe, Masa
yoshi Ohira, a anunțat că pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou, va face o vizită oficială 
în Japonia, in luna aprilie a a- 
nului viitor.

La sfîrșitul lunii septembrie 
a.c., primul ministru japonez. 
Kakuei Tanaka, urmează să facă 
o vizită in Franța.

Japonia va avea o 
nouă capitala ?

0 EDILII CAPITALEI NIPO
NE au hotărît să construiască 
un oraș satelit pe malurile gol
fului Tokio, pe o porțiune de 
pămînt smulsă mării. Aici vor 
locui peste 2 milioane de oa
meni. urmind ca toate lucră
rile de proiectare a noii așe
zări urbane să fie încheiate în 
1975. în capitală, unde popu
lația a depășit 11,5 milioane 
locuitori, se manifestă o criză 
acută de suprafețe pentru noi 
construcții edilitare, artere de 
comunicație și diverse baze spor
tive. Paralel cu realizarea nou
lui oraș, guvernul nipon s-a 
pronunțat în favoarea construi
rii noii capitale, unde ar urma 
să fie mutate instituțiile admi
nistrative, politice. culturale, 
precum și instituțiile de învă- 
țămînt superior. Populația ca
pitalei noi va număra 1 milion 
de locuitori. Deocamdată nu sint 
fixate nici locul și nici terme
nul de realizare a noii capitale.

Din nou s-a tras în 
tineri la Porto. La 
mai puțin de un an și 
jumătate de la repri
marea cu gloanțe de 
mitralieră a marii 
demonstrații a tine
retului din aprilie 
1972, poliția portu" 
gheză a folosit iară
și gloanțele împotri
va tinerilor demon
stranți
Șirul răfuielilor singeroase 

se vădește o „tradiție" in re
gimul „salazarismul fără Sa-

cent cotidianul francez LE 
FIGARO, au fost înregistrați 
numai in deceniul 1962-1972 
nu mai puțin de 60 de morți 
și 1 020 de răniți la repri
marea sălbatică a diferitelor 
demonstrații protestatare sau 
revendicative.

Ceea ce merită însă rele
vat in legătură cu represiu
nile de la Porto este eveni
mentul care le-a precedat. 
Pentru prima oară, tineri por
tughezi și-au ars in public, 
in una din piețele orașului- 
port, ordinele de încorporare. 
Infruntind răfuiala drastică a 
autorităților (pentru cumulul 
de „nesupunere la incorpo
rare" și așa-zisă „propagan
dă subversivă" se riscă mini
mum 10 ani temniță grea) ei 
au demonstrat că preferă o-
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Arestarea Giovanni
Partignani care dirija in 
Tarquinia o bandă de jefui
tori de antichități a pus poli
ția italiană pe urmele unei 
veritabile mafii a „arheolo
gilor fără licență", care ame
nință să distrugă sau să în
străineze vestigii, comori ar
tistice de inestimabilă va
loare.

Potrivit Indiciilor existen
te in Italia acționează nu 
mai puțin de 12 asociații se
crete de așa-numiti „Tom- 
baroli" (jefuitori de mor
minte). înarmați cu mijloa
ce moderne (contoare Gei
ger, instrumente de perforat 
și săpat cu amortizoare de 
zgomot) „tombarolii" iși des
fășoară activitatea noaptea. 
Prin perforări-sondaj și apoi 
prin săpături pînă la cinci 
metri adincime, ei păiruml 
în camerele mortuare din 
antichitate și scot de acolo 
splendide vase, statuete, mo
nezi. bijuterii, „Tombarolii" 
au, bineînțeles, grijă să as
cundă urmele activității lor 
așezînd la loc pămintul după 
săpături.

Numai 
poliția și 
ficat, în 
efectuate 
mini pe 
fuitorilor 
209 de camere mortuare je
fuite. Fragmente de cerami-

în zona Cerveteri 
experții au îdenti- 
urma cercetărilor 

în ultimele săplă- 
urmele mafiei ,.je- 
de morminte" peste

că găsite intr-una din came
rele mortuare etrusce jefuite 
din zona Cerveteri, au con
dus pe experți la concluzia 
fermă că faimosul vas Eu- 
phronios expus la Metropoli
tan Museum din New York, 
splendidă relicvă a artei 
etrusce, provine din amintita 
cameră mortuară și a fost 
scos ilegal din Italia. De alt
fel, cele mai valoroase pie
se jeluite iau drumul străi
nătății (in special spre 
S.U.A.) scoase prin contra
bandă și îmbogățind adesea 
colecții particulare. Umil clin 
experții muzeului din Cleve
land. John D. Cooney, măr
turisea recent unor ziariști 
că mai bine de trei sferturi 
din antichitățile de mare va
loare din muzeele americane 
provin din „El Dorado-ul 
arheologilor clandestini din 
Italia", adică din operațiuni
le mafiei „jefuitorilor de 
morminte".

Cercetările minuțioase pe 
care le desfășoară actual
mente autoritățile polițienești 
italiene in încercarea de a 
destrăma mafia „tomberoli- 
lor" răspund unei necesități 
evidente. ~ 
scoaterea 
mari valori arheologice 
artistice, activitatea 
jefuitorilor de 
riscă să distrugă izvoare isto
rice de neînlocuit. Vanda
lismul cu care au „operat" 
„jefuitorii de morminte" în 
zona din nordul Romei, 
de pildă, a dus Ia aseme
nea distrugeri ale vestigiilor 
civilizației etrusce incit e 
foarte dificil acum ca spe
cialiștii să mai poată aduce 
lumină asunra unor proble
me ale vieții sociale și eco
nomice a etruscilor.

P. N,

Căci dincolo de 
din țară a unor 

Și 
„mafiei 

morminte"
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Doi tineri portughezi care au dezertat din rindurile armatei 
coloniale, strîngînd mina lui Amilcar Cabrai. Fotografia a 
fost făcută în una din zonele eliberate din Guineea (Bissau) 
cu numai citeva săptămîni înainte de asasinarea de către 

agenții colonialiștilor a liderului P.A.I.G.C.

lazar". In octombrie trecut 
s-a tras asupra studenților 
din Lisabona, unul dintre a- 
ceștia, Ribeiro Santos, fiind 
ucis. La 28 martie și la 3 mai 
poliția a tras din nou asu
pra tinerilor demonstranți in 
capitala țării, făcînd nume
roși răniți.

Represiunea brutală de la 
Porto (in urma căreia 18 ti
neri au fost răniți, unii din
tre ei grav) nu constituie, 
prin ea însăși, un fapt ne
obișnuit în țara unde sinistra 
poliție politică (P.I.D.E.- 
D.G.S.) domnește discrețio
nar, unde numărul de po
lițiști și celule de închisoare 
la mia de locuitori constituie 
un record mondial absolut și 
unde, așa cum semnala re-

rorile închisorilor decit să se 
lase tiriți la masacre de 
genul celor de la Wiriyamu 
sau Chavola. Gestul lor cu
rajos vine să scoată și mai 
puternic în relief vigoarea și 
forța mereu crescindă a opo
ziției active a tinerei genera
ții din Portugalia împotriva 
politicii colonialiste a guver
nului din Lisabona, împotri
va războiului barbar, colo
nial purtat in Angola, Mo- 
zambic și Guineea (Bissau).

Statistici neoficiale arată 
că în fiecare an nu se pre
zintă la încorporare intre 20 
și 25 de mii de tineri, Re
vista VIDA MUNDIAL sem
nala că pe parcursul ultimi
lor zece ani au părăsit ile
gal țara pentru a se sustra

ge încorporării cel puțin 
150.000 de tineri de vîrsta 
serviciului militar. Un număr 
din ce in ce mai mare de 
tineri incadrați in unitățile 
expediționare coloniale de
zertează, trecind in rindurile 
mișcărilor de eliberare. Ci
tind surse din comandamen
tul armatei portugheze in 
Guineea (Bissau) trimisul 
revistei vest-germane DER 
SPIEGEL, Christian Scheuer, 
semnala că numai in ultimul 
an au dezertat acolo circa 
200 de militari dintre care 30 
de ofițeri și subofițeri.

Despre starea de spirit a 
tinerilor lusitani vorbesc și 
marile demonstrații de stra
dă, mitingurile și adunările 
de protest anti-colonialiste 
care, toate, se desfășoară cu 
înfruntarea represiunilor dure 
ale poliției. Marele miting de 
la Lisabona, la care aproape 
45.000 de tineri au protestat 
contra asasinării lui Amilcar 
Cabrai sau foarte recenta a- 
dunare studențească de la 
Coimbra în cadrul căreia 
peste 20.000 de tineri au 
exprimat protestul vehement 
împotriva masacrelor colonia
liste din Mozambic, se con
stituie ca o mărturie eloc
ventă a refuzului tinerei ge
nerații a Portugaliei de a fi 
folosită in războiul colonial. 
Este tot atit de grăitor și 
faptul că la Congresul din 
primăvara aceasta al Opozi
ției democratice, Congres a 
cărui principală platformă a 
fost lupta pentru încetarea 
imediată a războiului colo
nial, majoritatea delegaților 
(2.600 din 4.000) au repre
zentat-o tinerii între 19-27 
de ani.

Arderea ordinelor de in
corporare in piața din Porto 
exprimă atit amploarea cit 
și forța mișcării de opoziție 
a tinerilor față de războiul 
colonial din Africa. Arestarea 
celor 62 de tineri care au 
făcut gestul plin de curaj a 
fost urmată de o mare de
monstrație de stradă a tine
retului. Pe pancartele pur
tate de tinerii demonstranți 
revenea aceeași afirmare-an- 
gajament : „Nu vom fi nici
odată asasini ai popoarelor 
africane I". Și este cert că 
gloanțele care au rănit pe 
mulți dintre purtătorii acestor 
pancarte nu vor fringe împo
trivirea tineretului Portugaliei 
față de o politică aventu
ristă, anacronică.

E. R.
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