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menite să Întărească conlucrarea dintre popoarele român 
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T ovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, 

insofiti de tovarășul 
Fidel Castro

— în provincia Oriente
Vineri dimineața, In cea de-a 

treia zi a vizitei în Cuba fră
țească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Ele
na Ceaușescu, și celelalte per
soane oficiale române, au fost 
oaspeții orașului Santiago de 
Cuba, capitala provinciei O- 
riente, cea mai mare ca supra
față: și populație, situată în 
extremitatea răsăriteană a țării 
și considerată leagănul revolu
ției cubaneze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
însoțiți de tovarășul Fidel 
Castro, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, prim-minlstru 
al Guvernului Revoluționar, și 
de tovarășa Vilma Espin, pre
ședinta Federației femeilor cu
baneze.

De la Varadero la Santiago de 
Cuba se zboară cu un avion 
special. Pe aeroportul „Antonio 
Maceo“ conducătorii României 
și Cubei sînt salutați de co
mandantul Juan Almeida, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cuba, delegat al con
ducerii superioare de partid cu 
însărcinări speciale în această 
provincie, Armando Hart, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-secre
tar al Comitetului provincial 
de partid, precum și de Haydee 
Santamaria, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba.

Aeroportul este pavoazat cu 
drapele românești și cubaneze, 
cu un mare portret al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de o lozincă in limbile română 
și spaniolă : „Provincia Oriente 
urează bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu”.

Se intonează imnurile celor 
două state, după care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro trec în revistă compania 
de onoare aliniată pe aeroport. 
Numeroși locuitori ai orașului, 
aflați în incinta aeroportului, 
ovaționează îndelung pe cei doi 
conducători, pentru prietenia 
româno-cubaneză.

In continuare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, cele
lalte persoane oficiale române 
și cubaneze, iau loc in mașini 
deschise, îndreptîndu-se spre 
centrul orașului, al doilea ca 
mărime din Cuba, puternic 
centru economic. dispunind 
de fabrici de zahăr, de ci
ment șl încălțăminte, de tex
tile și produse alimentare, de 
o importantă rafinărie de pe
trol. Majoritatea obiectivelor 
sînt situate în zona portului, 
care dispune de condiții natura
le deosebit de prielnice ce au 
permis ca orașul să cunoască o 
dezvoltare intensă.

Santiago de Cuba este, tot
odată, orașul celor mai vechi 
mărturii revoluționare cubaneze. 
Aici se află mormîntul lui Jose 
Marti, „apostolul revoluției”, că
zut eroic pe cîmpul de luptă în 
1895 In timpul războiului de eli
berare de sub jugul colonial,

precum și monumentul înălțat 
în memoria sa. Mai presus de 
toate, Santiago de Cuba este 
orașul unde, într-o dimineață de 
iulie, cu două decenii în urmă.

răpăitul sec al mitralierelor 
anunța lumii începutul insurec
ției naționale cubaneze, încunu
nată cu instaurarea puterii 
populare în ianuarie 1959.

La Moncada — școală 
și: muzeu al revoluției
Moncada — fosta garnizoană 

a orașului — adevărat simbol 
al asupririi și violenței, era so
cotită cetatea inexpugnabilă a 
zbirilor regimului de tiranie al 
lui Batista, aici erau instruite si 
găzduite unitățile sale de elită. 
Asupra acestei garnizoane, în 
zorii zilei de 26 iulie 1953, un 
grup de tineri și înflăcărați re
voluționari, în frunte cu Fidel 
Castro și din care făceau parte 
printre alții Raul Castro și Abel

Santamaria, au lansat un atac cu 
o îndrăzneală fără precedent. 
Chiar dacă atacul nu a reușit, 
chiar dacă Moncada nu a fost 
cucerită atunci, chiar dacă din 
cei 135 de tineri partiCipanți 
mulți au fost uciși, printre care 
și Abel Santamaria, mulți alții 
fiind prinși și judecați, această 
acțiune eroică a demonstrat că 
regimul dictatorial este depar
te de a fi invulnerabil așa cum

credeau exponenții lui, că el 
este condamnat de istorie Ia 
dispariție. De aici, de la Mon
cada, flacăra mișcării insurec
ționale a fost reaprinsă în Sier
ra Maestra. Lupta armată con
dusă de Fidel Castro avea să 
ducă, după trei ani de bătălii 
înverșunate la doborîrea tira
niei, la victoria revoluției.

Astăzi, pe frontispiciul Mon- 
cadei se poate citi o inscripție

cum au fost mînuite armele 
insurecției.

La intrarea în complexul șco
lar are loc o emoționantă cere
monie. O pionieră adresează 
un călduros salut de bun ve
nit oaspeților în numele tutu
ror copiilor care învață aici. 
„Cunoaștem luptele poporului 
român — se spune în mesajul 
citit de ea — ca și marile stffcce- 
se în dezvoltarea economică și

scrisă cu litere uriașe : „Cazar
mă transformată în școală".

Intr-adevăr, aici a fost creat 
complexul școlar „26 iulie" unde 
au. venit să învețe carte în pri
mul rînd copiii celor care au 
participat Ia lupta revoluționa
ră și, alături de ei, foștii com
batanți, mai tineri sau mai 
vîrstnici, pentru a mînui cu a- 
celași elan revoluționar uneltele 
construcției socialiste, tot așa

socială realizate de dumnea
voastră după angajarea Româ
niei pe drumul socialismului. 
In acest an, al celei de-a XX-a 
aniversări a asaltului eroic a- 
supra cazărmii Moncada — asalt 
întreprins de un grup de cu
rajoși tineri conduși de iubitul 
nostru conducător, comandantul 
Fidel Castro — pionierii din Cuba 
de astăzi și întregul nostru po
por și-au intensificat eforturile

pentru a obține succese și mai 
mari asigurînd înaintarea noa
stră pe calea socialismului. 
Transmiteți un salut călduros 
pionierilor din țara dumnea
voastră și vă dorim ședere plă
cută în orașul nostru".

De tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășă Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Fidel 
Castro și de ceilalți tovarăși 
români și cubanezi se apropie 
un grup de pionieri, prinzîndu-le 
de gît eșarfele de culoare alb 
și albastru, semnul distinctiv al 
pionierilor din Cuba.

în continuare, se vizitează 
muzeul care a fost amenajat 
într-o aripă a fostei cazarme și 
care evocă toate marile momente 
ale luptei revoluționare a po
porului cubanez.

Solii poporului roinân primase 
explicații amănunțite asupra di
feritelor etape ale acestei lupte, 
începînd cu războiul împotriva 
colonialiștilor spanioli și termi- 
nînd cu luptele din Sierra 
Maestra, care au transformat, 
pentru prima dată, Cuba într-un 
stat cu adevărat liber, ai cărui 
cetățeni, deveniți stăpîni pe pro
priile destine, duc astăzi o viață 
demnă. Oaspeții stăruiesc mai 
mult în sala în care sînt expuse 
documentele privind procesul 
înscenat de regimul lui Batista 
tînărului revoluționar Fidel 
Castro. Pe mari panouri sînt re
produse citate din înflăcăratul 
rechizitoriu adresat de Fidel 
Castro de pe banca acuzării, 
unde se afla, împotriva regimu
lui de asuprire. „Istoria mă va 
absolvi" — spunea atunci Fidel 
Castro și, într-adevăr, istoria a 
dovedit că dreptatea a fost și nu 
putea să nu fie decît de partea 
revoluției.

într-o altă sală sînt expuse 
fotografii înfățișînd momente 
reprezentative ale solidarității 
popoarelor din țările socialiste, 
din celelalte țări ale lumii cu 
poporul cubanez. La loc de 
cinste, un mare panou înfățișînd 
o scenă din timpul vizitei făcute 
anul trecut în țara noastră de 
Fidel Castro, vizită care, ca și 
cea actuală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Cuba, a înscris 
pagini de mare însemnătate în 
cronica legăturilor de strînsă 
prietenie și solidaritate mili
tantă româno-cubaneze.

(Continuare în pag. a IlI-a)

La început a fost inițiativa e- 
chipei de tineri condusă de Va- 
sile Gurzu. El, șeful de echipă, 
a demonstrat tovarășilor săi că 
e posibil ca la 20 de apartamen
te, unul să fie tencuit cu mor
tar economisit. Reacția în lanț 
s-a declanșat. Pe două planuri: 
pe de o parte, celelalte echipe 
de zidari s-au angajat să nu 
rămînă mai prejos decît băieții 
lui Gurzu. Pe de altă parte, 
parchetarii, zugravii și fierar- 
betoniștii s-au simțit șl ei mo
bilizați și după o vreme dealt
fel destul de scurtă au zis și ei, 
rînd pe rînd : „Din 30 de apar
tamente unul va fi parchetat cu 
material economisit", „La fie
care 11 apartamente unul va fi 
finisat cu vopsitorie din econo
mii". Apoi au mai apărut încă 
două inițiative, care se conjugă 
perfect cu cele de mai sus : in
troducerea autocontrolului și 
concursul „Cel mal bine orga
nizat lot și loc de muncă". La 
început a fost iarăși inițiativa 
echipei lui Vasile Gurzu. Așa 
a început pe șantierul 2 al 
Trustului de Construcții din 
Galați o bătălie de lungă dura
tă pentru creșterea responsabi
lității fiecărui constructor în ce 
privește economisirea cimentu
lui, a celorlalte materiale de pe 
șantier. Utilizarea fazei limită 
și introducerea autocontrolului 
între lucrările de rezistență și

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

Dunărea ji Ialomița trec 
tot prin aceleași locuri ca 
acum o mie de ani, iar pă
mânturile sînt la fel ca atunci. 
Im prima vedere. Intima cirn- 
pie ialomițeană, căreia i se 
mai spune și inima Bărăganu
lui, a reușit să-și schimbe 
într-un sfert de veac „hainele" 
și forțele pe care le purtase 
mii și mii de ani. Apar noi

REPORTAJUL
NOSTRU

cuvinte: mecanizare, irigare, 
chimizare etc.

De la Lehliu la Fetești, de 
la Giurgeni la Dorobanțu și 
de la Călărași la Miloșești 
cimpia este astăzi o mare cu 
talazuri de grîu, porumb, 
floarea-scarelui, soia și sfe
clă. Bărăganul a devenit unul 
din bazinele legumicole im
portante. Pe unde alergau 
nebune în toamnele Urzii 
turme de ciulini, furînd căciu
lile de stuf ale bordeielor, 
s-au înălțat astăzi munți.

Oamenii, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei, au știut să 
uite cu timpul plugul tras de 
caii costelivi, caloienii purtați 
în vreme de secetă, paparu
dele ce într-,o vară au fost 
udate cu... praf din uliță.

Bărăganului i s-au dăruit 
mii de inimi de oțel. Cele trei 
sisteme de irigații „Gălățui- 
Călărași", „Pietroiu-Ștefan cel 
Mare" și „Jegălia" satură se-

MIHAI VIȘOIU

(Continuare in pag. a ll-a)
----------------—

fotoreponte-rul 
notează : vedere 
din avion. Dar 
de oriunde ar fi 
văzută Suceava 
ne oferă privirii 
imaginea tinere
ții și frumuseți
lor sale urbanis
tice. Străvechea 
cetate de scaun 
reîntinerește în
tr-adevăr in fie
care an cu sute 
de noi aparta
mente în blocuri 
elegante, noi o- 
biective econo
mice și social- 

culturale.

Cum vă pregătiți pentru 
campania agricolă de toamnă ?

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE 
PRAHOVA ȘI TELEORMAN

Toamna este foarte aproape nu numai în filele calendarului dar 
mai ales pe cîmpiile țării, unde a adus frunze îngălbenite de po
rumb, ciorchinii dulci ai viilor, care și autocamioane încărcate 
cu proaspăta recoltă de sfeclă de zahăr, cu furajele ce trebuie 
să umple cămările iernii, cu tractoriști grăbiți să facă pregătirile 
pentru apropiata declanșare a unui important moment al noului 
an agricol — semănatul. Firesc deci, să ne întrebăm, cît de bine 
pregătiți îi va găsi campania agricolă de toamnă, cînd se vor 
aglomera o sumedenie de lucrări, toate la fel de importante — 
recoltarea sfeclei de zahăr, a cartofilor, culesul porumbului și al 
strugurilor, strîngerea rodului din livezi și din grădinile de le
gume, însămințarea griului — pe lucrătorii ogoarelor noastre. 
Aceste lucruri constituie de altfel tema raidului întreprins de 
redacția noastră in cîteva unități agricole din trei județe ale 
țării. Redăm mai jos, pe scurt, răspunsurile primite :

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)
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Se desfășoară, in aceste zile, la București, cel de al IV-lea 
Simpozion Internațional de sociologia sportului, axat pe tema 
generală „Rolul social al jocurilor copiilor". Participare boga
tă : specialiști din peste 20 de țări, aproape 400 de referate, 
coreferate, comunicări, numeroase grupe de lucru, mese ro
tunde, reuniuni informale. Tema, precum și materialele aces
tei manifestări științifice ne atrag atenția prin actualitate și 
tentă analitică. Se dezbate, în fapt, o problemă a cărei arie 
solicită un demers de cunoaștere complex, ce depășește re
gistrul sociologiei ca atare, penetrînd spre interdisciplinarita- 
te și comunicație largă de idei.

„Jocul-divertisment", „jocul-loisir" este astăzi un concept 
depășit, într-o societate care iși accelerează procesele și 
își asimilează mai repede noile generații, pentru a le uti
liza în sfere ale activității de creștere și dezvoltare. El face 
loc „jocului-acțiune", „jocului-exercițiu social", care își am
plifică funcția de premisă a integrării sociale și își desfășoa
ră un evantai larg de valențe formative pentru copiii mai 
mici sau mai mari. Se pare că această idee predomină lu
crările simpozionului, se bucură de consensuri largi de opi
nii. Implicațiile jocului, ca formă de activitate socială a copii-

(Continuare în pag. a V-a)
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Azi, răspund cei vizați în articolul:
UN PENSIONAR, UN STAGIAR Șl UN 

AL TREILEA CE URMEAZĂ SĂ PLECE"

CARTEA
PEDAGOGICĂ

OBȚINU 
DE EON-

STPICIORI?
Trustul de construcții indus

triale din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a predat noua 
capacitate de la I.M. „Ceahlăul'' 
din P. Neamț, cu 120 de zile 
mai devreme. Am vrut să știm 
cum sînt folosite cele 120 de zile 
smulse timpului ? Ritmul de 
producție al noilor capacități e 
încă unul gîfîit, cel mai adesea 
în distonantă cu graficele sta
bilite. Realizarea, după cum era 
de așteptat, înainte de termen 
sau măcar în termen, a parame
trilor proiectați, rămîne deocam
dată un deziderat. Mai mult de- 
cît atit, două fierăstraie circu
lare, un generator de atmosferă, 
o trusă de control pentru lacuri 
și vopsele și o presă hidraulică 
de redresare, prevăzute în docu
mentația economică, se lasă aș
teptate fără rezultat iar pentru 
producerea echipamentului de 
irigații sau a betonierelor, fond 
tutelar nu a asigurat desfacere 
sau a contractat unele utilaje la 
termeni 
scurt.

necorespunzători. Pe 
Centrala industrială de

I- M. „CEAHLĂUL**^ 

PIATRA NEAMȚ Â

mașini agricole și Ministerul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele au datoria să acționeze 
mult mai energic în sprijinul a- 
cestei întreprinderi.

Mai sprinten nu se mișcă însă 
nici conducerea întreprinderii 
și, în ceea ce o privește, 
organizația U.T.C. Cele 
om/ore absențe înregistrate 
primul semestru al anului 
curs exprimă nu numai o frec
vență ci și întreaga suită de 
note proaste din catalogul pro
ducției, din activitatea organiza
ției de tineret. Nu absolvim de
sigur, de răspundere conducerea 
întreprinderii, factorii adminis
trativi dar cum cei 1000 de 
muncitori angajați să deserveas
că noile capacități sînt în majo
ritate tineri, organizația U.T.C. 
este înscrisă din oficiu la cu- 
vînt. Și, o intervenție cerută im
petuos de realitate nu poate fi 
în nici un caz formulată în ter
menii programului de activitate 
al comitetului U.T.C.
rezumă să 
țiuni prea 
la realitate 
crete.

într-unul din numerele tre
cute ale ziarului, relatam (în ar
ticolul „Un pensionar, un sta
giar și un al treilea ce urmează 
să plece"), în ce mod neeficient 
fusese „rezolvată" problema tri
miterii unor specialiști care să 
contribuie la punerea în funcți
une a Turnătoriei centrale Cîm
pina. Precizam acolo, o dată in 
plus, ce însemnătate poate să ai
bă prezența unor cadre cu expe
riență, ingineri și muncitori, 
în etapa de construcție- 
montaj, ș! subliniam că fără 
această prezență chiar terme
nul de punere în funcțiune 
și calitatea investiției ar putea 
fi periclitate. Ne-em adresat din 
nou M.I.C.M.G.-ului ; ne răs
punde de această dată tovară
șul Virgil Nogea, directorul ad
junct al Direcției personal și 
învățămînt.

— Asigurarea cu specialiști a 
noilor obiective este o problemă 
destul de dificilă dar, în nici 
un caz de nerezolvat. Totul e 
ca centralele să gîndească în 
perspectivă și să stabilească din 
timp ce forțe sînt necesare vii
toarelor întreprinderi, nu să ne 
înainteze în ultima clipă liste 
de necesar de cadre. în toamna 
aceasta, în spiritul documentelor 
de partid, problema asigurării 
cu cadre va fi rezolvată nu nu
mai pentru cazul la care ne re
ferim în mod deosebit ci, pe în
treg ministerul. Astfel, pentru 
cele circa 30 de întreprinderi 
noi sau cu puternice dezvoltări 
în anul in curs, am repartizat 
246 de absolvenți din promoția 
1973, care să se familiarizeze cu 
utilajele încă din etapa de mon
taj sau de probe tehnologice și 
vom transfera 166 de specialiști 
cu vechime, din centrale, care 
să asigure propriu-zis intrarea 
în funcțiune a noilor obiective, 
precum și să contribuie la for
marea noilor cadre. Dacă ne re
ferim Ia Turnătoria Cimpina, și 
în acest caz proporția stabilită 
pe minister a fost respectată, au 
fost repartizați 10 absolvenți din 
promoția 1973 (ingineri meta
lurgi, economiști, subingineri) și 
urmează ca pînă la 31 august să 
fie transferați din centrală 5 
specialiști cu experiență.

După cum precizam în artico
lul amintit, un obiectiv nou,

cum ests cel de care ne ocupăm, 
are nevoie nu numai de specia
liști cu pregătire superioară ci 
și de un număr mare de cadre 
cu studii medii, de maiștri și 
de muncitori cu mare experi
ență. Deoarece nici pînă azi n-au 
sosit la Cîmpina cei 26—27 mun
citori categoria 6-a „transferați"

vor înceta să mai funcționeze 
și personalul lor va fi transfe
rat la noua întreprindere. Pen
tru transferarea celorlalți spe
cialiști, din alte domenii. am 
găsit multă înțelegere din par
tea organelor locale, așa că pu
tem considera problema deja 
rezolvată. Putem aminti și alte

TURNĂTORIA
CÎMPINEANÂ

VA AVEA
SPECIALIȘTII

AȘTEPTAȚI
de minister sau de centrală (ni
meni ri-ar putea preciza cine ar 
fi făcut această „operație", în 
fapt inexistentă !) ne-am adre
sat tovarășului V. Cheșcheș — 
șef serviciu personal-învăță- 
mînt în Centrala industrială uti
laj tehnologic, chimic, petrolier 
și minier, pentru a afla totuși 
ce s-a făcut, concret, în această 
problemă :

— Odată cu intrarea în func
țiune a Turnătoriei centrale, 
cele două secții de turnătorie, 
de la întreprinderile mai vechi, 
„Neptun" și „Uzina mecanică",

măsuri. Cea mai mare parte a 
salariaților turnătoriei au fost 
trimiși la specializare, în unități 
similare din țară, în special la 
Zalău, unde s-au confruntat cu 
problemele punerii în funcțiune. 
Atenția noastră și a conducerii 
întreprinderii s-a concentrat și 
asupra pregătirii cadrelor ti
nere — în prezent se află la 
școlarizare 347 viitori muncitori, 
iar un număr de 139 de absol
venți ai cursurilor de calificare 
sint deja angajați și lucrează 
cot la cot cu constructorii la lu
crările de montaj. Experiența a-

ceasta le va fi de un real folos...
Intrarea în funcțiune a turnă

toriei, în viitorul cel mai apro
piat, înseamnă desigur doar gon
gul inaugural, ce va anunța o 
serie întreagă de astfel de debu
turi. Cînd una din secții va în
cepe să producă, alături, vor 
continua să se ridice ziduri noi.

„Setea" de cadre a marii unități 
industriale este de-abia la în
ceput și nu va fi ușor de astîm- 
părat. De aceea, concomitent cu 
turnătoria trebuia „să intre în 
funcțiune" și grupul său școlar, 
cel care va furniza, an de an, 
noi cadre de metalurgi, strun
gari, frezori etc., nu numai tur
nătoriei, ci și altor două mari 
întreprinderi. La minister ni s-a 
spus că din motive multiple (am
plasament dificil, deschiderea 
tardivă a finanțării, lipsa unor 
utilaje și a prefabricatelor), i- 
naugurarea acestei școli va a- 
vea loc în - ■ - 
unui local 
direa care 
că primii 
toamnă.

Vizitînd șantierul noii școli, 
am avut însă o surpriză plăcută. 
Deși, în zi de duminică, echipa 
de constructori se afla la lucru. 
Sosiseră și prefabricatele și 
macaraua restantă, iar construc
ția se afla intr-un stadiu des
tul de avansat ca să îndreptă
țească optimismul, șefului punc
tului de lucru, Gheorghe Ilie :

— Tot ce vedeți, aici, adică 
o clădire „la roșu" deocamdată, 
cu un subsol foarte complicat, 
parter și un etaj, am ridicat în
tr-o lună, de cind am fost apro
vizionați cu tot ce ne trebuie. 
Dacă aprovizionarea va merge 
in același ritm, noi ne angajăm 
să dăm beneficiarului la 15 sep
tembrie școala terminată în in
terior, iar căminul și cantina la 
30 decembrie.

Cițiva dintre membrii echipei, 
tinerii C. Radu, 
Geană, D-tru 
Comănici, ne-au 
că vor respecta 
în toamnă, deci, 
constructorilor ajutorul așteptat, 
turnătoria va putea beneficia de 
prima sa pepinieră de cadre 
dotată, deocamdată, cu 8 săli de 
clasă și 4 laboratoare.

MONICA ZVIRJINSCHI

Peste 50 titluri de noi studii 
și tratate cu caracter pedago
gic — în tiraj de 300 000 exem
plare — a realizat Editura di
dactică șl pedagogică pentru 
viitorul an de învățămînt. Unul 
dintre cele mai importante : 
„Tratatul de pedagogie prac
tică", elaborat de un colectiv 
de specialiști, sub îndrumarea 
conf. dr. Traian Pop. Menționăm 
volumele : „Scrieri pedagogi
ce" de D. Guști, „Școala din 
Transilvania în lupta pentru 
realizarea unirii din 1918", de 
V. Popeangă, „Aspecte ale or
ganizării învățămîntului pro
fesional în România. între 
1869-1948", de C. Nicolae, „In- 
vățămîntul în ținutul Sucevei, 
între 1779-1918", de V. I. Goraș. 
Legarea învățămîntului de prac
tică, una din principalele 
rințe ale școlii noastre, este 
piu analizată în lucrările 
titulate : „îndrumătorul de
tivitate practică", „Ghid peda
gogic al maistrului instructor", 
„Caiete de schițe pentru lu
crări practice" etc.

ce- 
am-
ln- 
■c-

...Probe. Aspect din Institutul de Studii și Cercetări Transporturi. 
Foto : ȘT. WEISS

O TEMĂ DE
REFLECȚIE

Utecistul
cadrul improvizat al 
vechi și nu în clă- 
urma să-și primeas- 

elevi în această

din ultima
clasă

de liceu

nici 
12 000 

în 
în

care se 
prevadă cîteva ac- 
generale, cotangente 
și fără termene con-

ION CHIRIAC

125 TONE DE METAL
ECONOMISIT

(Urmare din pag. I)
cele de finisaj au fost doar două 
pirghii folosite cu deosebită efi
ciență. Tinerii au venit și ei cu 
noi inițiative de mai buna sti- 
vuire și păstrare a materiale
lor, au organizat numeroase ac
țiuni de gospodărire, au purtat 
flacăra inițiativei pe celelalte 
șantiere ale trustului. Și așa, de 
la începutul anului, in această 
unitate au fost economisite 
peste 125 tone de ciment. Numai 
aici, pe șantierul 2, au fost ten- 
cuite cu mortar provenit din e- 
conomii 16 apartamente. Pe în
tregul trust se preconizează ca

pe 1973 să se tencuiască In a- 
ceste condiții 158 apartamente. 
Dar nu numai Vasile Gurzu și 
ceilalți zidari se mîndresc cu 
roadele propriilor inițiative. 
Parchetarii și zugravii de pe 
șantierul 2 raportează la rindul 
lor realizarea a 14 și respectiv 
36 apartamente din materiale e- 
conomisite. Și să mai adăugăm 
că pînă la sfîrșitul anului se are 
în vedere realizarea în cadrul 
Trustului de construcții din Ga-» 
lăți a 105 apartamente cu par
chet din material economisit și 
a 289 apartamente cu vopsitorie 
din economii.

CAMPANIA AGRICOLA
DE TOAMNĂ

(Urmare din pag. I)

CONSTANTIN CIOLACU, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
cooperativa agricolă de producție 
din Gherghița, județul Praho
va : „Practic, la noi campania 
agricolă de toamnă a inceput 
din moment ce am predat deja 
peste 50 de tone de sfeclă de 
zahăr și am fertilizat 92 de hec
tare unde griul urmează după 
griu. Sintem pregătiți și pen
tru momentele de vîrf ale aces
teia. Spațiile necesare pentru 
depozitarea a 1 900 tone produse 
care vor rămine în folosința 
noastră sînt verificate și repa
rate puțind adăposti chiar de 
miine primele cantități. Avem 
de recoltat 200 hectare sfeclă, 
420 hectare porumb, 130 hectare 
floarea-soarelui, de semănat cu 
grîu 480 hectare. Cum produc
ția se anunță a o depăși pe cea 
planificată ne îngrijim pentru 
transportarea ei operativă și 
fără pierderi. Pentru toate mij
loacele de transport de care dis
punem — patru autocamioane, 
șase tractoare cu nouă remorci, 
25 de atelaje, la care se vor adă
uga cele închiriate de la secția 
S.M.A. — au fost stabilite echi
pele de deservire în care majo
ritatea o constituim noi. tinerii. 
Organizația U.T.C. și-a luat an
gajamentul ca, în afara recoltă
rii suprafețelor pe care mem
brii ei le-au avut în acord glo
bal. să stringă recolta de pe 30 
de hectare aparținînd membrilor 
cooperatori mai în virstă și să o 
transporte la locurile de depo
zitare. Ca și în anul trecut ti
neri ca Neaga Gheorghe, Simo- 
nica Șerban. Mincu Badea. Aga- 
pia Crețu, Ioan Mihai, Nicolae 
Minea. Gheorgh'1 Anton sau Ma
rin Iordac'ne vor fi prezenți in 
fiecare zi in cîmp. contribuind 
cu toată puterea la recoltarea 
și transportul porumbului, 
sfleclei, florii-soarelui, legume
lor".

PETRE BANCAU, președinte-

le cooperativei agricole de pro
ducție din Frumoasa, județul 
Teleorman : „După cum ați vă
zut și dumneavoastră tinerii 
noștri dau măsura potențialului 
lor chiar în aceste zile, la însi- 
lozarea porumbului de pe cele 
80 hectare cultivate anul acesta. 
Așa că în privința forțelor ma
nuale și a randamentului lor în 
campania de recoltare nu avem 
nici o grijă. Pentru a le fructi
fica aportul cit mai bine — mă 
gindesc că organizația U.T.C 
ne-a adus la cunoștință chiar 
înființarea unor echipe speciale 
ale tineretului care vor prelua 
pe cont propriu o parte din lu
crări — va trebui să organizăm 
fără greșeală munca în această 
perioadă. Intr-o recentă ședință 
a consiliului de conducere, la 
care au participat și secretarii 
organizației comunale și pe co
operativă ale U.T.C., s-a întoc
mit în. detaliu planul operativ 
de campanie, cu responsabilități 
precise pe oameni, pe utilaje și 
mijloace de transport. In total, 
tinerii vor recolta peste o trei
me din cele aproape 1 200 hec
tare de porumb pe care le avem, 
asigurînd și transportul canti
tăților care vor rezulta, după 
aprecierile făcute recent de cir
ca 1 600 tone porumb boabe. 
Cam de aceeași proporție va fi 
ajutorul lor si la celelalte cul
turi : floarea-soarelui, sfecla de 
zahăr, struguri, legume 
toamnă."

TEODORA DUȚA, contabil- 
șef al cooperativei agricole de 
producție Sălciile, județul Pra
hova. locțiitor al secretarului 
U.T.C. : „Ca om al cifrelor vă 
rog să îmi permiteți ca înainte 
de toate să vă dau cîteva... ci
fre, semnificative cred pentru 
modul în care noi abordăm cam
pania de toamnă. întreaga su
prafață de arături de vară pla
nificată de 1 175 hectare a fost 
realizată încă de pe data de 22 
august a.c. Toate arăturile au 
fost efectuate la adîncimi de 
peste 30 de centimetri, pe su-

de

pra fețele afectate de excesul de 
umiditate pentru a sparge har- 
panul iar pe celelalte fiind in
dicat la un interval de 3—4 ani. 
Cu fertilizarea celor 800 hectare 
ce urmează să fie însămințate 
cu grîu și orz sintem puțin cam 
supărați pentru că nu ni se li
vrează decît 90 din cele 130 tone 
de superfosfat planificate. Am 
luat însă măsura ca pe restul 
suprafeței să administrăm gunoi 
de grajd. Pînă azi au fost deja 
fertilizate 75 hectare cu peste 
1 200 tone. Acordăm o atenție 
deosebită suprafeței de 400 hec
tare de la ferma noastră specia
lizată în producția semințelor, 
unde vom însămînța soiurile de 
mare productivitate Aurora, Da
cia și Caucaz. Pentru celelalte 
suprafețe sămînța, reținută de 
la ferma specializată, a fost se
lectată și pregătită. Semănăto
rile au fost reparate încă din 
vară. în ceea ce privește recol
tatul, deoarece avem suprafețe 
mari și pentru operativitate, am 
hotărît folosirea mașinilor în cea 
mai mare proporție. Astfel, în
treaga suprafață de 250 hectare 
floarea-soarelui va fi recoltată 
mecanizat cu 2 combine Gloria si 
5 combine CI—C3 dotate cu dis
pozitiv pentru floarea-soarelui. 
Porumbul pe care îl avem de 
predat la fondul de stat va fi 
recoltat, de asemenea, mecani
zat. Toate mijloacele de trans
port sînt pregătite iar echipele 
de deservire stabilite."

N. R. Interlocutoarea noas
tră nu a făcut nici o referire la 
măsurile preconizate de către 
organizația U.T.C. pentru că a- 
cestea nu existau. „Nu ne-am 
gîndit încă dar o să ne gîndim" 
— ni s-a spus. Este necesară o 
operativitate mai mare și în ce
ea ce privește stabilirea și or
ganizarea contribuției celor pes
te 50 de uteciști din cooperativa 

a
ea 
de

agricolă de producție cit și 
celorlalți tineri din sat, căci 
este necesară și așteptată 
către membru cooperatori.

Șt. Irimia. N. 
Stuparu, Costel 

asigurat și ei 
angajamentul, 

dacă va asigura

Se prezentau concluziile unei 
brigăzi a C.C. al U.T.C. care 
analizase, spre sfîrșitul anului 
școlar trecut, activitatea U.T.C. 
în școlile județului Timiș. Pro
blema pe prim plan, era „ce 
să facem ca organizațiile de 
clasă să trăiască o viață dina
mică, să fie cu adevărat locul 
unde utecistul se manifestă ca 
membru activ al organizației ?“.

— Ce facem mai curînd cu 
organizațiile U.T.C. ale claselor 
a XlI-a ? — a intervenit în dis
cuție secretara comitetului U.T.C 
dintr-un foarte bun liceu timi
șorean. In clasele mai Iniei or
ganizația lucrează, are acțiuni, 
în clasa a XlI-a, însă, organi
zația este dominată de pasivi
tatea uteciștilor, face planuri in 
van. îi scăpăm din mină, uneori 
nu se poate lucra nici cu birou
rile. uteciștii acceptînd greu o 
muncă de răspundere.

Intervenția a fost reținută, cu

l.A.S. Miercurea Ciuc. La cosit pe fînețele de munte.

(Urmare din pag. I)

210 mii de hec-

t

tea la peste 
tare.

Și totuși, 
spus nimic 
bărăganului. 
Dor Mărunt 
in istoria Bărăganului 
producții de grîu la hectar.

Apare astfel primul munte.
Premiul I pe țară pentru 

media realizată la hectar la 
cultura griului este primit de 
cooperatorii din Dar Mărunt. 
Președintele C.A.P.-ului, C. 
Popa, știe că la acel steag cu 
fireturi de aur se uită mulți. 
Ii surprinde pe unii invitați 
cum îi fură din ochi steagul.

Steagul de unitate fruntașă 
pe ramură este decernat În
treprinderii agricole de stat 
din Ograda, consfințind uni
tatea cu cele mai bune rezul
tate dintre toate I.A.S.-urile 
țării.

Toamna lui 1972 găsește 
mecanizatorii Bărăganului, 
cooperatorii, toți specialiștii 
animați de un singur gînd. 
„Să însămînțăm plinea anului 
viitor în așa fel încît ea să 
crească că într-o covată uriașă. 
Se fac ogoarele de vară și 
pământul este „frământat" de 
grape, discuri, tăvăluge. Se- 
mănătorile sînt aliniate la 
start.

Dai, încep ploile, ploile ce 
nu mai contenesc ziua și 
noaptea. Pământul mustește. 
Oamenii se uită cu ciudă la 
cer. Apare un termen nou in 
Bărăgan FEREASTRA TIM
PULUI: Cum a încetat ploaia 
și pămintul s-a zvîntat atît cit 
să nu încarce semănătorile, 
se lucrează în cîmp.

Ferestrele nu sînt numai ale 
zilei, ci și ale nopților. Se 
seamănă la lumina farurilor 
și putem vorbi despre o nouă 
constelație a Bărăganului, 
ialomitenii își făureau în a- 
cele nopți „carele" mici și 
mari. Incrlncenarea continuă 
pînă cînd meșterii pîinii ra-

pină acum n-am 
despre munții 

Cooperatorii din 
realizează primii 

mari

portează că au însămințat în
treaga suprafață.

In primăvară, iama care 
ne uitase cu ninsoarea începe 
să sărăcească norii și să înă
bușe cîmpia cu o plapumă 
groasă. Insămînțatul mazării 
este oprit. Pregătirea terenu
rilor pentru floarea soarelui 
la fel. Liniștea aceasta albă 
aduce în inima Bărăganului 
cea mai mare... neliniște. 
Pretutindeni oamenii luptă la 
înlăturarea excesului de timi
ditate. In primăvara anului 
1973 ialomițenii au cumpărat
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atîtea cizme de cauciuc cit 
in zece ani. Se sapă rigole, 
șanțuri, canale și apa este 
pusă pe goană. Nu i se dă 
o clipă voie să sufoce griul 
răsărit perie. Vine luna iulie 
și începe recoltatul. Recolta
tul griului semănat în feres
trele timpului, din care mai 
bine de jumătate la lumina 
constelației ialomițene.

Apar munții de la Stelnica, 
Făcăieni, Bordoșani și O- 
grada. Gloriile — combinele 
— plutesc asemeni unor am
barcațiuni peste valurile de 
grîu. Iji rotesc zbaterile din 
zori și pînă noaptea tîrziu 
cînd cade rouă. Totul pentru 
ca recoltatul să fie scurtat. 
Se înregistrează recorduri 
care însă durează doar o 
singură zi. Recolta entuzias
mează, mobilizează. Oamenii 
își văd visurile
Munca din toamnă 
vară se transformă 
atinși și culeși cu 
gîndul.

Ialomița aduce 
pîine la masa țării. In fiecare 
zi pe harta de la Direcția 
agricolă apar noi munți. La

cu ochii, 
fi primă- 
în munți 
ochiul și

din plin

Smirna, Grivița, Iazu, Colilia, 
Grindu etc. nume ce se con
fundă cu oamenii, cu nume 
de mecanizatori, cooperatori, 
brigadieri, fermieri și ingineri. 
Toți ca unul au ridicat în 
Bărăgan munții vredniciei și 
conștiinței. Și printre ei foar
te mulți tineri.

Bărăganul este astăzi o în
tinsă școală a pîinii. Mecani
zatorii ialomițeni își cunosc 
atît de bine meseria, încît pe 
drept cuvînt trebuie să le 
spunem maiștri. A fi agricul
tor e astăzi o profesie, cum 
ar fi mecanic, electrician, rec
tificator, electronist chiar. In 
Bărăgan se învață agricultura 
în școli. Propriu zis două — 
cea a claselor de la Călărași, 
Ciulnița și Mărculești și alta 
a practicii ce se desfășoară 
pe sute de mii de hectare.

Ar fi trebuit totuși să scriu 
ceva despre nea Mitică de la 
Pietroiu (Dumitru Dumitru,
directorul I.A.S. Pietroiul
care în această vară a împli
nit 25 ' 
mără 
brutari 
stantin 
loan 
I.A.S.-urile din Ograda, Stel
nica si Făcăieni. Despre cel 
mai tînăr consiliu de condu
cere din Bărăgan, cel a-l coo
perativei din satul Smirna, 
comuna Grivița, al cărui pre
ședinte, inginerul Vasile Ber- 
becel, deși nu are decît 30 de 
ani, s-a impus printre perso- ■ 
nalitățile din agricultura Bă
răganului.

Pe cei care nu au trecut 
prin Bărăgan îi invităm să se 
oprească mai mult în locurile 
unde se înaltă munții de 
pîine. Fiindcă dacă pe cei 

din această vară nu i-au vă
zut. dacă munții din această 
vară le-au scăpat, îi pot ve
dea. se înțelege, pe cei ai 
anului viitor. Tocmai în a- 
ceste zile se pregătesc teme
liile munților din cîmpia a- 
nului viitor.

de ani de cînd se nu- 
printre cei mai mari 
ai țării ; despre Con- 
Gib, Marin Ștefan și 
Nicolae, directori la

1

atît mai mult cu cit nu era în- 
tiia oară cind putea fi auzită o 
asemenea remarcă ușor alar
mantă. De ce o asemenea stare 
de îngrijorare pentru inactivi
tatea unor uteciști care pînă la 
finele clasei a Xl-a erau activi ?

— Cu uteciștii dintr-a XlI-a 
organizația U.T.C. nu mai poa
te realiza nimic. Poate că ar 
trebui ca acolo unde se duc — 
la facultate sau la un anumit loc 
de muncă — să li se ceară ca
racterizarea organizației U.T.C. 
din liceu, de care să se țină 
seama și care să-i determine 
să activeze pînă in ultima zi de 
școală.

— Cine îi scapă din mină pe 
uteciștii din ultima clasă, or
ganizația ? — a fost întrebată 
secretara. Dar organizația cla
sei o formează ei, uteciștii, în 
afara lor nu poate exista.

— Organizația' este condusă 
de niște uteciști. aceștia devin, 
într-un fel, liderii claselor. Ei 
sint cei care nu mai reușesc să 
impună activități — asta am 
vrut, de fapt, să spun, clarifică 
secretara.

Lucrurile Începeau să se lim
pezească. Nu cumva liderii a- 
ceștia, in virtutea unei funcții 
încredințate, uită că nu conduc 
de undeva, de departe, ci din 
aceeași clasă, din aceeași bancă 
cu colegii care i-au ales ? Se 
pare că. adesea, uită, din mo
ment ce se consideră că antido
tul pentru acel „ii scăpăm pe 
uteciști din mină" se află în- 
tr-o caracterizare care să-i obli
ge să fie tot timpul uteciști.

— Și atunci, ce soluție există? 
a venit replica secretarei. Acti
vul nostru U.T.C. e plin de 
bune intenții, realizează sonda
je. consultări printre uteciști, le 
cerem propuneri.

Aici este momentul să notăm 
că, alături de alte clișee utili
zate. din păcate chiar de către 
uteciști la o virstă cind clișeele 
le displac —. formula „între
prindem sondaje, investigăm, 
consultăm" este abuziv folosită, 
uneori ca o justificare a ne
cunoașterii pulsului unui colec
tiv dinlăuntrul său. De ce se 
complică inutil lucrurile ? în
tr-o clasă cu 30 de uteciști 
care-și duc laolaltă zi de zi, 
timp de șase ore. viața de școa
lă — și nu de azi de ieri, ci de 
trei ani, ori chiar de mai mulți 
— de ce trebuie să se întreprin
dă sondaje și care este sensul 
și forma consultărilor ? Aici 
problemele sînt și trebuie să fie 
știute de către toți. „Consultă
rile" sînt discuțiile 
inițiativele nu pot 
birocratic.

— Cu ce tragere 
poți lucra cu colegii mai mari, 
dacă ei vin la adunări gata plic
tisiți, iar la alte acțiuni la care-i 
chemăm, vin obligați ori de loc? 
De cele mai multe ori se simt 
frustrați de timpul pe care vor 
să-l dedice învățăturii — își în-. 
tregea nemulțumirea fată de cei 
dintr-a XlI-a aceeași secretară.

Să punem problema și altfel 
și să nu-i catalogăm pe uteciștii 
dintr-a Xîî-a aceeași secretară. 
Poate că dezbaterile sînt pe ală
turi de preocupările lor din ul
timul ceas al vieții de școală. 
Poate că acțiunile la care sînt 
chemați nu corespund acestei 
situații, nu țin seama de ceea 
ce-i frămintă acum în mod deo
sebit.

Un asemenea an școlar care fi
nalizează viața de elev, solicită 
organizația clasei să-și îndrepte 
atenția spre fiecare tînăr, cu 
problemele sale, creînd acel cli
mat de afectivitate care să nu 
anuleze nici responsabilitatea și 
nici exigența. Numai un aseme
nea climat poate face posibilă 
desfășurarea unor colocvii cole
giale și, evident, etice, desfășu
rate de la coleg Ia coleg — chiar 
dacă va fi de față și tovarășa

zilnice iar 
fi așteptate

de inimă

dirigintă — discuții deschise șl 
destinse infinit mai valoroase 
decît mult uzitata temă generală 
„ce să fiu". Cu condiția să se 
desfășoare cu 
lovi, de a nu blama, de a nu 
jigni, ori a 
Nu se poate 
anul cînd organizația U.T.C. lu
crează asupra împlinirii maturi
zării membrilor săi — maturi
zare morală, politică, maturi
zarea deciziilor, care să nu în
lesnească comodități și ușurință 
în tratarea viitorului, să nu ad
mită alterarea generozității 
virstei prin calcule exacerbat in
dividualiste. Viața de organiza
ție este acum, mai mult ca ori- 
cind, viața colectivului in tota
litatea sa, compusă din amă
nunte, din acțiunile acelea mici 
și cu efect direct, asupra fie
căruia. Or, tocmai asta se în
țelege mai anevoie : că acțiu
ne nu se numește neapărat ceva 
la care participă mulți elevi, 
ceva care „să se vadă" de de
parte. Constituirea unor grupuri 
de elevi pe criterjul profesiunii 
către care aspiră — și care să 
fie ajutat să se edifice asupra 
carierei alese, să se pregătească 
înseamnă spre exemplu, acțiune 
de organizație. Viața organiza
ției U.T.C. trebuie să țină seama 
de particularul acestei clase și 
să evite generalitățile.

în fond, e vorba de acea in
tuiție și inițiativă a adecvării 
rapide la ceea ce cere viata or
ganizației clasei a XlI-a in fie
care moment al său. Un simț 
pe care trebuie să-l aibă tocmai 
liderii, nepresupiunînd .nici un 
moment însă aservirea Interese
lor atit de diverse ale colecti
vului intereselor celor cinti care 
conduc. Poate că nu vor rămîne 
documente la dosar, procese 
verbale de ședințe, programe de 
activitate, dar va rămîne altce
va. E mult mal mult să faci din 
cei 30 de uteciști o autentică 
organizație, părtași la tot ceea 
ce se întîmplă, corectînd ten
dința de retragere a fiecă
ruia în camera sa de lucru, opac 
la ceea ce nu reprezintă el. preo
cuparea lui, închizînd ochii, e- 
goist. la întâmplările de fiecare 
zi ale clasei, ale colegilor, a- 
ceasta trebuie avut în vedere.

Studenții anului 1, îrrtr-o an
chetă făcută după un nrim se
mestru de studenție la Matema
tică și Automatică, ne-au de
clarat cu mlndrie că au obți
nut rezultate foarte bune la în
vățătură, în acest prim ari, dar 
regretau absența spiritului co
lectiv, se simțeau ca simpli in
divizi figurînd lntr-o grupă stu
dențească, avind. In cel mai fe
ricit caz, un prieten In fostul co
leg de liceu. Recunoașteau că 
viața de asociație nu s-a înche
gat, că primează principiul „fie
care cu treaba sa". Cauza ? Unii 
au avut curajul s-o numească ca 
fiind și un reflex al lipsei de 
activitate obștească din ultimul 
an de școală, a camaraderiei 
care se tocește In acest an. Așa 
și este.

Secretara U.T.C. care. între 
altele, trece acum în clasa a 
XlI-a. a înțeles cu siguranță că 
nu poate fi vorba de o scăpare 
din mină a uteciștilor din ulti
mul an. de găsirea unei soluții 
de a-i ține în frîu, ci de un alt 
mod de a lucra, mobil, sensibil, 
la obiect cu organizația U.T.C. 
a ultimei clase liceale, de a-i 
detașa ca solicitări și preocupări 
de ceilalți uteciști ai școlii. 
Cum ? în rîndurile de față nu 
se află decît o introducere la a- 
cest „cum", continuarea o lă
săm pe seama celor care intră 
acum într-a XlI-a, ca și a ce
lor care au fost în această cla
să. a activiștilor din școală, pe 
care-i invităm să-și spună 
cuvântul.

grija de a nu
face presiuni, 
uita că este

LUCRETIA LUSTIG

DEFINITIVATUL
•La 1 septembrie, începe 

în întreaga țară examenul 
de definitivat pentru cadre
le didactice, la care sînt în
scriși peste 8 000 profesori, 
învățători și educatoare.

înainte de examen, Mi
nisterul Educației și învă- 
țămîntuiui a sprijinit can- 
didații prin consultații indi
viduale și colective ce s-au 
desfășurat in vacanțele de

iarnă și de primăvară ale 
anului școlar 1972-1973. La 
cerere, au fost acordate con
sultații și la catedrele de 
specialitate ale Institutului 
central de perfecționare a 
personalului didactic, din 
București, precum șl ale fi
lialelor sale din Cluj, Iași, 
Timișoara, Brașov și Cra
iova.
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V

NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu sint invitați 
să semneze în cartea de onoare 
a muzeului. „Am vizitat cu mult 
interes muzeul care redă lupta 
eroică pentru libertate și inde
pendență, pentru dezvoltarea 
economică și socială, pentru

La ferma
mărturia unui trecut și

prezent revoluționar
Apoi, coloana oficială de mă

lini se îndreaptă spre ferma 
siboney, o altă mărturie nepie

In orașul Matanzas, un uriaș panou-afiș, imagine sugestivă pentru atmosfera cu oare este întâmpinat conducătorul parti
dului și statului nostru.

progres economic și social, des
fășurate de-a lungul unei înde
lungi perioade de poporul cuba
nez. De asemenea, muzeul redă 
în mod minunat lupta revoluțio
nară. sub conducerea tovarășului 
Fidel Castro, victoria revoluției 
și edificarea cu succes a socie
tății socialiste. Felicităm în mod 
călduros pe organizatorii acestui 
muzeu".

Siboney —

ritoare a luptei revoluționare a 
celor mai buni fii ai poporului 
Cubei. în acest loc, aflat la 20 de 

km de Santiago de Cuba, Fidel 
Castro și tovarășii săi de luptă 
au pregătit asaltul Moncadei. 
Drumul de la Santiago de Cuba 
pină la ferma Siboney este 
străjuit de 26 de monumente 
ridicate în cinstea celor 48 de 
martiri care Și-au jertfit viața 
pentru libertatea patriei lor în 
timpul asaltului Moncadei.

La Siboney a fost, de aseme
nea, amenajat un muzeu în care 
sint expuse mărturii emoționan
te ale epopeel Moncadei : ar
mele folosite de revoluționari, 
pe care aceștia le ascunseseră 
într-un puț adînc, șopronul în 
care au fost camuflate cu grijă 
mașinile folosite de grupul re
voluționar. Mari panouri repro
duc în facsimil paginile ziarelor 
în care se relata despre acest 
episod eroic, scene ale represiu
nilor sălbatice la care au fost 
supuși supraviețuitorii asaltului, 
imagini ale dîrzeniel șl demni
tății de care au dat dovadă în 

fața zbirilor lui Batista tinerii 
înflăcărați de ideile libertății.

„Am vizitat cu viu interes 
ferma Siboney, locul de unde 
revoluționarii cubanezi — con
duși de Fidel Castro, Abel 
Santamaria și Raul Castro — 
au plecat, la 26 iulie 1953, pentru 
a întreprinde temerarul asalt al 
Moncadei, act care a înscris o 
pagină de aur în istoria Cubei : 
începutul insurecției naționale. 
Aducem omagiul nostru eroilor 
Moncadei, martirilor revoluției 
cubaneze, ale căror idealuri au 
prins astăzi viață și care sint 
înconjurați de glorie". Sint cu
vintele sub care îșl înscriu 
semnăturile în cartea de onoare 
a muzeului tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Elena Ceaușescu.

în încheierea vizitei, aici, o 
altă scenă încărcată de emoție î 
un bătrln șl o bătrlnă, care lo
cuiesc In preajma fermei și care 
au fost martorii evenimentelor

de acum două decenii, se apropie 
da tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Elena Ceaușescu, de tovarășul 
Fidel Castro, exprimîndu-șl do

La Santiago de Cuba,
prinz oferit în cinstea 
i nai fi lor oaspefi români

La reședința rezervată oaspeți
lor, în Santiago de Cuba, con
ducerea comitetului provincial 
al P.C. din Cuba a oferit un 
prînz în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au participat Fidel Castro, 
Juan Almeida, Armando Hart, 
Carlos Rafael Rodriguez, Pedro 
Miret, Vilma Espln, Haydăe 
Santamaria, alte oficialități cu
baneze.

Au luat parte tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Bujor 

rința să strlngă mina oaspeților 
care aduc din îndepărtata Româ
nie mesajul de prietenie al po
porului nostru.

Almășan, alte persoane oficiale 
române.

Tovarășii Fidel Castro și 
Nicolae Ceaușescu au toastat 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele și popoarele 
noastre, In sănătatea celor pre- 
zenți.

Dejunul s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

în continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Elena 
Ceaușescu au vizitat fabrica de 
ciment „Jos 4 Merceron" unde 
funcționează și o linie de pro
ducție de fabricație românească.

MITINGUL DE PRIETENIE 
ROMÂNO-CUBANEZA de la 
Fabrica de ciment „Jose

Merceron". Oamenii muncii 
cubanezi îl aclamă pe 
președintele Ceaușescu

Vineri după-amiază la fabrica 
de ciment „Josă Merceron" din 
Santiago de Cuba, a avut loc un 
miting al prieteniei româno- 
cubaneze, la care au participat 
aproximativ 50 000 de oameni ai 
muncii de la această întreprin
dere și de la alte unități indus

Reportajul vizitei a fost realizat de :
ION C1RJE
MIRCEA MOARCAȘ 
ROMULUS CĂPLESCU 
MIHAI FABIAN 

Telefoto :
RADU CRISTESCU
ION DUMITRU

triale și instituții din localitate.
Tovarășii FIDEL CASTRO și 

NICOLAE CEAUȘESCU au 
rostit cuvîntări.

Mitingul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de entuziasm, în spi
ritul prieteniei frățești ce u- 
nește cele două țări și popoare.

Pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen

Raportul înaltei demnități muncitorești 

ANGAJAMENTUL 

A FOST REALIZAT
SUCCESELE TINERILOR 

CONSTRUCTORI 
BUCUREȘTENI

Tinerii constructori bucureș- 
teni din sectorul construcții civi
le și edilitar-gospodărești și-au 
respectat în totalitate angaja
mentele pe anul 1973, îndepli
nind planul anual de construcții 
cu patru luni înainte de înche
ierea acestui an.

Acum constructorii lucrează 
în contul anului 1974, mobilizați 
fiind de recenta chemare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
adresată constructorilor cu pri
vire la intensificarea muncii De 
șantierele de investiții, în ve
derea recuperării răminerilor în 
urmă și punerea la timp în 
funcțiune a noilor capacități de 
producție.

într-o discuție avută cu 
tovarășul Ilie Prepeliță — 
prim-secretar al Comitetu
lui U-T.C. din sectorul Con
strucții, am aflat că tine
rii uteciști de pe toate șantie
rele de construcții din Capitală 
au lucrat toate duminicile din 
luna august inclusiv zilele de 
23 și 24 august, predînd către 
beneficiar noi apartamente, 
școli și grădinițe.

Numai în această perioadă în 

afara orelor de program fiecare 
muncitor s-a angajat să lucreze 
cite 10 ore de muncă patriotică 
însumînd 140 000 de ore de mun
că patriotică pe tot sectorul la 
curățenia în apartamente, la 
stivuirea și gospodărirea mate
rialelor și la alte lucrări.

VASILE MARIAN

CINCI RECOLTE 
ANUALE

Specialiștii în sericicultură de 
la Facultatea de zootehnie a In
stitutului agronomic „Dr. Petru 
Groza" au obținut o nouă linie 
de viermi de mătase, adaptată 
condițiilor speciale de furajare 
cu frunze de dud congelate. 
Aceste cercetări deschid per
spectiva creșterii viermilor de 
mătase și în timpul iernii și 
deci sporirii producției de mă
tase naturală. Paralel, s-au fă
cut cercetări privind îmbunătă
țirea calității gogoșilor. Astfel, 
au fost confecționate sisteme de 
celule individuale pentru îngo- 
goșare, ceea ce permite recupe
rarea a circa 20 la sută din 
cantitatea de mătase care înain
te prezenta defecte. în celule, 
viermii de mătase se bucură 
de liniștea necesară și de o 
temperatură optimă. în mod ex
perimental, s-au obținut pînă la 

cinci recolte anual 'de gogoși, cu 
o mătase de mare finețe.

Unitățile întreprinderii de pre
lucrare a lemnului din Cluj și-au 
depășit sarcinile de livrări la 
export cu peste 2 000 000 lei. 
Mobila realizată aici se exportă 
în 20 de țări. Față de prevederi
le inițiale de 11 000 garnituri, 
s-au încheiat contracte pentru 
14 000 de garnituri complete. A 
fost pusă la punct o nouă gar
nitură, alcătuită din 8 piese de 
mobilier fin, care se va exporta 
în Suedia. Recent, au fost în
cheiate contracte de export și în 
Anglia și Japonia. între între
prinderile fruntașe la export se 
numără și Uzinele „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii, Fa
brica „Victoria socialistă" din 
Turda și altele.

PATRU LUNI ÎN 
AVANS

Continuind rezultatele bune 
de pînă acum, colectivele de 
muncă de la întreprinderea fo
restieră de exploatare și trans
port din Satu Mare înscriu un 
nou succes : îndeplinirea tutu
ror angajamentelor prevăzute pe 
anul în curs cu patru luni mai 
devreme. Indicatorul producției 
marfă a fost astfel depășit cu 

2 625 000 lei. Aceasta s-a mate
rializat, printre altele, în aproa
pe 1 000 metri cubi bușteni fag 
șl stejar, peste 150 metri cubi 
lemn de mină, 1 600 metri cubi 
lemn pentru construcții, aproa
pe 500 metri cubi cherestea di
verse și peste. 6 000 metri pă- 
trați panouri din placaj pentru 
cofraje.

La întreprinderea „Electropu- 
tero“, din Craiova, acțiunea de 
economisire a materialelor a 
luat un caracter de masă, cu- 
prinzînd pe toți salariații. Ca 
urmare, de la începutul anului 
au fost economisite 123 t me
tal, 348 t cherestea, combustibil 
convențional cu care se pot ob
ține mai mult de 25 000 000 kWh 
energie elctrică, precum și în
semnate cantități de alte mate
riale. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii marii întreprinderi cra- 
iovene au realizat astfel mai 
mult de 70 la sută din angaja
mentele privitoare la economii 
pe care și le-au asumat în în
trecere pe întregul an.

De remarcat că majoritatea 
materialelor și a materiilor pri
me economisite sînt rezultatul 
reproiectării unor sortimente și 
al inițiativelor luate de munci
tori pentru mai buna lor gos
podărire. Edificator în acest 
sens este faptul că, pentru con
strucția transformatoarelor de 
forță din seria reproiectată de 
100—1 600 kVa, este prevăzut 
acum consum de metal, conduc
tori și materiale electroizolante 
cu 6 procente inferior vechilor 
tipuri, iar pentru motoarele elec
trice consumurile specifice au fost 
diminuate cu 8—14 la sută.

O preocupare unanimă

CREȘTEREA EFICIENȚEI
ECONOMICE

35 MILIOANE 
LEI ECONOMII

Răspunzând cu o înaltă conști
ință patriotică sarcinilor trasate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972, oamenii muncii 
din întreprinderi au declanșat 
importante acțiuni de economi
sire de materii prime, materiale, 
combustibili și energie. Din da
tele centralizate la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le și Gospodăririi Fondurilor 
Fixe rezultă că în trei luni au 
fost realizate economii în valoa
re de circa 35 milioane lei, con
cretizate în cantități însemnate 
de cocs metalurgic, oțeluri, fon
tă și alte metale, laminate feroa
se, produse chimice și de con
strucție, combustibili și energie 
electrică. Studiile și analizele 
elaborate în acest an de între
prinderi și centralele industriale, 
și, mai ales, realizările obținute 
în luna august pe linia gospodă
ririi raționale a resurselor mate
riale ale țării au dovedit că mai 
există reale posibilități pentru 
reducerea în continuare a con
sumurilor specifice, pentru rea
lizarea de economii suplimentare, 
factor deosebit de important, pe 
care colectivele de muncă ale 
tuturor întreprinderilor noastre 
sînt hotărîte să-l folosească pen
tru îndeplinirea angajamentului 
lor de a înfăptui cincinalul îna
inte de termen în condiții de 
maximă eficiență economică.

REDUCEREA
CONSUMULUI DE 

MATERIALE
Hotărirea întregului colectiv 

de muncă de la întreprinderea 

județeană de construcții montaj 
Tulcea este de a nu precupeți 
eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce îi re
vin pînă la sfîrșitul planului 
cincinal. Lima august cea de 
a doua lună de activitate „în 
plin" a poligonului de prefabri
cate din bază proprie de pro
ducție și aprovizionare — a a- 
dus tinerilor lucrători de aici 
bucuria eliminării rebuturilor 
pînă aproape de coeficientul 
zero. De altfel, tot în perioada 
amintită capacitatea de produc
ție a halei s-a dublat. Acest 
lucru a permis constructorilor 
livrarea zilnică a unor cantități 
sporite de prefabricate.

Caracterul stimulativ ce a fost 
imprimat întrecerii socialiste 
prin aplicarea inițiativei „Nici 
o mașină și nici un utilaj sub 
randamentul planificat, nici un 
minut nelucrat" a permis colec
tivului de la U.I.L. Tulcea să 
raporteze realizarea cu 15 zile 
mai devreme a planului pe 8 
luni. De asemenea, s-a realizat 
indicatorul de economii la pre
țul de cost cu 112 la sută și a 
crescut productivitatea muncii 
cu 32%. Sînt succese care atestă 
că atunci cînd se duce o bătălie 
continuă pentru economisirea 
consumului de materiale rezul
tatele nu întîrzie să apară.

Preocupați permanent de re
ducerea consumului de materia
le tinerii cooperatori meșteșu
gari din Măcin au reușit să re
ducă considerabil prețul de cost, 
înregistrind economii în valoare 
de 358 mii de lei. Printre frun
tașii acestei întreceri figurează 
— după cum ne informa tova
rășul Mahmut Veclig, secretarul 
organizației U.T.C. pe cooperati
vă — și tinerii Stan Costeanu. 
Ioan Vlad. Constantin Petrina, 
Ecaterina Jurcău, Ștefana Iorga.

ROMEO CRAESCU
Colectivul întreprinderii jude

țene de construcții-montaj din 
Alba Iulia acordă o atenție spo

rită evitării risipei de materiale 
și reducerii cheltuielilor planifi
cate. S-au confecționat în acest 
scop lăzi speciale și cutii meta
lice pentru depozitarea și ma
nipularea cimentului pe șantier, 
în vederea eliminării pierderilor, 
a început să ia extindere siste
mul de transportare în conteinere 
a cărămizilor de la întreprinde
rea producătoare din Sîntimbru 
la punctele de lucru, reducîn- 
du-se, în acest fel, procentul 
spargerii și degradării acestor 
materiale. Măsurile aplicate în 
ultimul timp au permis astfel 
majorarea realizărilor obținute 
de la începutul anului, economi- 
sindu-se pe ansamblul întreprin
derii aproape 9 vagoane de ci
ment și fier beton, 10 mc mate
rial lemnos și peste 20 000 cără
mizi, în valoare de aproape 
200 000 lei.

Colectivele Combinatului si
derurgic din Galați au obținut 
succese importante în folosirea 
judicioasă a metalului. Siderur- 
giștii laminorului de benzi la 
rece, de pildă, oare aplică noi 
procedee tehnologice, au econo
misit, în plus, în acest an, cîte 
un kilogram de metal la fiecare 
tonă de bandă prelucrată, în 
condițiile ridicării indicelui de 
calitatea I, pe total producție, la 
98,2 la sută.

Gândirea tehnică la acest com
binat poate fi ilustrată și prin 
realizarea unor noi dispozitive și 
mecanisme, prin care s-au eco
nomisit mai mult de 9 000 tone 
de metal.

Tn larga acțiune ce o desfă
șoară pentru reducerea consu
murilor de materii prime, ma
teriale și energie, colectivele de 

muncă din unitățile industriale 
ale sectorului II din Capitală au 
economisit 318 tone de metal, 
peste 9 100 000 kWh și peste 
12 000 tone de combustibil con
venționali. După un calcul fă
cut de specialiști, energia elec
trică economisită permite unei 
întreprinderi ca Fabrica de ele
mente pentru automatizare să 
lucreze aproape doi ani de zile 
cu economiile de combustibil 
convențional. I.P.R.S.-Băneasa ar 
funcționa, la rîndul ei, timp de 
un an, iar metalul economisit re
prezintă necesarul pe 12 luni al 
întreprinderii de aparate elec
tronice de măsură și industriale.

In planurile tehnico-economice 
pe 1973 ale întreprinderilor din 
județul Timiș au fost înscrise 
aproape 950 de măsuri care vi
zează cu prioritate reducerea 
consumului de energie electrică 
și combustibil. Aplicînd în prac
tică o bună parte din noile mă
suri, întreprinderile industriei 
chimice din județ au trecut la 
modernizarea unor instalații și 
rețele de distribuție și transport, 
asigurînd astfel utilizarea mai 
judicioasă a energiei electrice și 
reducerea consumului. Gu spriji
nul specialiștilor de la întreprin
derea regională de electricitate, 
a fost extinsă automatizarea ilu
minatului în incinta unor uzine 
și fabrici, precum și pe magis
tralele și arterele de circulație 
rutieră din mai multe orașe 
din județ. Studiile făcute în
tr-o serie de unități indus
triale și zone urbane din 
Timișoara, Lugoj, Tomești și. 
din alte localități evidențiază că 
numai pe această cale se pot e- 
conomisi peste 300 Mwh.

în prezent, sînt în curs de a- 
plicare și alte măsuri cu carac
ter tehnic, gospodăresc și orga
nizatoric, menite să contribuie la 
folosirea cu eficiență sporită a 
energiei electrice și la reducerea 
consumurilor noimate, atît în in
dustrie și agricultură, cit și în 
sectoarele de utilitate publică și 
casnică.
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i TICU BIȚAN, Cisnădie, 
» Sibiu :

J„Ați putea să-mi răs
pundeți sincer la cîteva 
) întrebări ? Prin ele vreau 

] să-mi îmbogățesc cunoș

tințele nu despre cum 
gîndiți acum despre une
le probleme legate de 
dragoste, ci cum gîn- 
deafi cînd aveați virsta 
mea (adică 17 ani)".

Voi face tot ce-mi stă în putință ca să-ți îmbogățești 
cunoștințele, inclusiv efortul de a fi sincer. Poftim !

Întrebare: „Ca să fi iubit o fată trebuia să aiba 
multe calități ?“.

Răspuns: Cred că-mi era suficient să nu aiba prea 
mu'te defecte.

Întrebare : „Ați fi iubit o fată care nu era punctuală 
la întâlnire ?“

Răspuns : Mai ales. De cind mă știu îmi place să 
aștept. Chiar și azi, orele libere sau duminicile mi le 
petrec cu drag oriunde mai se oferă prilejul să aștept 
ceva : un autobuz, un ospătar sau o mare iubire.

Întrebare: „Ce făceați după ce vă întîlneați cu o 
fată

Paispuns: Mă întorceam acasă și învățam la latină, 
gîndindu-mă că dacă mă mai întîlnesc încă de citeva 
ori cu ea, rămîn sigur corijent.

Întrebare: „Vă plăceau fetele mai înalte decît dv.
Răspuns: Le adoram. Cînd ne plimbam prin vreo 

livadă, ele îmi culegeau fructele la care nu ajungeam.
Întrebare: „Dar fetele mai scunde ?".
Răspuns: Prezentau și ele avantajul că se aplecau 

singure să-și culeagă flori.

Mi-ai expediat scrisoarea pe la mijlocul lui iulie. Am 
lăsat să treacă un timp mai lung pînă să-ți răspund, 
nu fiindcă n-aș fi fost tentat să-mi spun părerea din 
prima clipă, ci fiindcă am vrut să arăt rîndurile tale 
și altora, să mă mai consult și cu alții. Ai observat, 
poate, citind răspunsurile mele la rubrica de față, că 
evit consiliile de tipul : „procedează așa, ori procedează 
altminteri". Motivele pentru care procedez astfel sînt 
numeroase și nu o dată le-am făcut publice. Tu aștepți 
însă un răspuns clar la întrebarea „La cine să mă 
întorc ?“ și de data aceasta — repet, consultîndu-mă și 
cu alții — punctul meu de vedere va fi și el clar, 
chiar dacă sînt nevoit să admit posibilitatea că, fiind 
declanșat de cauze sentimentale, nu atinge cel mai înalt 
grad de obiectivitate. Pe scurt: cred că trebuie să te 
întorci la omul care „te-a crescut, te-a iubit și s-a în
grijit de tine cu tot sufletul", deși nu el ți-a dat viață. 
Omenia n-are cum fi răsplătită decît tot prin omenie. 
Ai început prin a-mi mărturisi că sînteți șapte copii la 
părinți. Gîndește-te că femeia care te-a crescut nu are 
decît unul singur : pe tine. Și pe tine, desigur, o să te 
piardă cînd va veni vremea să te așezi la casa ta. Dar 
pînă atunci n-ai dreptul s-o îndurerezi. Te rog mai 
scrie-mi.

P.S. (...), Vrata, Mehedinți : 
„Vă scriu această scri

soare cu scopul de a mă 
adresa șl dv. pentru că 
pur și simplu în urma ne

cunoscut pentru prietena 
mea, dar faptul că a ob
ținut succese remarcabile 
în box a reușit să fie 
cunoscut și de către ea

„Tovarășe O.P.-I., 
subsemnata Popa Vasile 
și Popa Maria, domiciliați 
în orașul Piatra Neamț, 
strada Putnei nr. 16, ve
nim la dv. cu rugămintea 
fierbinte de a ne publica 
această scrisoare, prin ea 
dorind să dăm de urma 
fiului nostru, Popa Con
stantin, dispărut din sînul 
familiei fără nici un fel 
de urmă încă de la înce
putul lunii aprilie. Fiul 
nostru era elev în anul II 
la Centrul de chimie din 
localitate. Se descurca 
destul de bine cu cartea, 
iar din punct de vedere 
al disciplinei nu aveam 
nimic ce să-i reproșăm. 
Sîntem o familie de mun
citori, trăim din munca 
noastră cinstită și am cău
tat toată viața să asigurăm 
copiilor noștri o creștere 
bună. Nu știm ce l-a de-

Publicîndu-vă scrisoarea, 
niștea cit mai curînd.

NINA SIDONIA V., 
tehniciană, Buhuși :

„Tovarășe redactor, am 
20 de ani, sînt o fire li
niștită și ca oricare fată 
serioasă, mi-am dorit și 
eu un prieten serios Am 
fost fericită 3 ani de zi
le că am găsit ceea ce 
mi-am dorit, pentru că 
mi-am găsit un prieten pe 
care l-am iubit și l-am 
ajutat întotdeauna, în 
special cu hani, renunțînd 
de multe ori la lucruri 
necesare mie. Nu sînt în 
stare să vă mărturisesc 
durerea pe care am sim
țit-o cina mi-au spus prie-

terminat pe Constantin să 
ne părăsească. Nu știm 
unde s-ar fi putut duce 
și din ce trăiește în acest 
moment. Am făcut nume
roase apeluri (peste 20) 
la diferite organe, rugind 
să ni se dea o mină de 
ajutor, dar pînă azi nu 
avem nici un rezultat. Vă 
rugăm cu toată durerea 
unor părinți care nu mai 
au liniște zi și noapte să 
ne publicați scrisoarea, 
poate îi dă cineva de 
urmă. Vă mărturisim încă 
o dată în încheiere că el 
nu avea nici un motiv să 
plece de acasă, noi nu 
l-am persecutat, nu l-am 
bătut, între el și celălalt 
fiu al nostru, apropiat de 
virsta lui, n-am făcut nici 
o diferență. Ajutați-ne să 
ne regăsim liniștea de al
tădată".

vă doresc să vă regăsiți li

tanii săi că eu sînt pentru 
el doar o „rezervă" și 
profită numai de banii 
mei. Intr-o discuție des
chisă pe care am avut-o 
cu el, a mărturisit ade
vărul și apoi mi-a spus că 
el nu se mulțumește doar 
cu un sărut de la mine, 
că dacă țin atît de mult 
la integritatea mea, o 
să rămîn fată bătrînă. Nu 
vă închipuiți cit sufăr 
din cauza acestei jigniri. 
Prietenele îpii spun că 
totuși trebuie să fiu mul
țumită, cele povesțite pe- 
trecîndu-se înainte, de a 
face un pas fatal".

AȘTEPTÎND S t
VINĂ... IARNA

întrebare: „Ce dăruiați feted pe oare o iubeați
Răspuns: Sentimentul veșniciei. Era cel dintfi oare

> făcea să regrete cînd mă părăsea.
Întrebare: „Dacă nu sînt indiscret, cum se numea 

fata la care ați ținut cel mai mult la 17 ani
Răspuns: Cum o să fii indiscret ? Se numea : Ma

tilda. Adică nu : Leopoldina. Mai exact: Minodora. Fi
rește, dacă n-o pun la socoteală pe Lucreția, o omit pe 
Varvara și pot fi atît de ticălos înctt s-o uit pe Clemen
tina.

Întrebare: „Erați gelos
Răspuns: Cumplit. Pînă și mama, cînd mă alinta, 

îmi spunea Othello.
Întrebare : „Ce vă plăcea mai mult la o fată : să ta

că sau să vorbească ?“.
Răspuns: N-aveam termeni de comparație pentru 

că toate vorbeau.
întrebare: „Mai țineți minte vreo poezie pe care ați 

scris-o pentru o fată
Răspuns: Da : „Pe lîngă plopii fără soț". Era o poe

zie atît de frumoasă, fusesem atît de inspirat cînd o 
compusesem, încît nici măcar n-am roșit cînd mi s-a 
atras atenția că o scrisese înaintea mea Eminescu.

Intreba-e: „Ce-ați face dacă ați mai avea 17 ani ?".
Răspuns: M-aș strădui să împlinesc 18 — ceea ce
îți doresc și ție !
„Tovarășe redactor, 

sîntem la pffrmți șapte co
pii. Patru dintre noi. fe
tele, sînt deja la casele 
lor. Un frate mai mare lu
crează în alt oraș, mezi
nul. de 17 ani, s-a în
cadrat abia de curînd in 
producție. Eu, mijlociul 
dintre băieți, sînt militar 
în termen. Si iată ce m-n 
determinat să vă scriu :

Încă de la vîrsta de 
nouă ani, eu sînt crescut 
de o altă femeie, văduvă, 
și care m-a luat să mă 
crească pentru că nu avea 
copii. A dorit de la în
ceput să mă înfieze, însă 
eu am rugat-o să n-o fa
că, voiam să port numele 
părinților mei adevărați și 
al fraților mei. Timp de 11 
ani această „mamă de a 
doua" m-a iubit și s-a în
grijit de mine cu tot su

fletul. Chiar și în momen
tul de față, ca militar, mă 
ajută. Țin foarte mult la 
ea și o respect. Niciodată 
n-am făcut diferență în
tre mama mea adevărată 
și ea — întotdeauna ea 
m-a iubit ca pe pro
priul ei copil. Dar, in 
același timp, sînt legat su
fletește și de părinții mei. 
Ei sînt acum pensionari și 
cum știu că rnai am doar 
citeva luni pînă voi fi 
lăsat la vatră, îmi scriu 
să mă reîntorc la ei, sînt 
singuri, și eu le-aș putea 
fi sprijin la bătrînețe. Ma
ma mea adoptivă mă aș
teaptă și ea. Peste un an 
va ieși și ea la pensie, 
este și ea singură, are și 
ea nevoie de un sprijin.

Ce să fac ? La cine să 
mă întorc ? Pentru sfatul 
dv. vă mulțumesc și sem
nez A. MIHAI".

lor întimplate am rămas 
decepționat. Este vorba de 
dezbinarea unei prietenii 
care a existat între mine 
și o fată. Avînd în eede- 
re faptul oă ne legase o 
prietenie fidelă, aș putea 
spune, nici prin minte 
nu-mi trecea ideea eă ea 
tocmai acum vrea eă se 
detașeze de mine. La 
drept vorbind eu nu 
știam absolut nimic de 
ceea ce făcea ea prin Se
verin, eram departe și ne 
comunicam doar prin in
termediul poștei astfel că 
noi numai în vacanță ne 
întîlneam. Avînd un in
tim prieten, numai de la 
el puteam afla unele in
formații. Dar o să vedeți 
că tocmai el este acela 
care m-a făcut să trec 
printr-un neobișnuit cal
var. El este boxer de 3 
ani de zile. Pînă aici aș pu
tea spune că el era un ne-

întrsm mod abracada
brant. El pur și simplu a 
fascinat-o pe ea care a- 
vind o minte slabă a 
găsit de cuviință că eu 
n-o mai pot face fericiți 
și că e mai bine să fie 
prietena lui. Domnule 
O.P.-I, dar noi ne iu
beam de 3 ani de zile I 
Oare după o așa lungă 
prietenie perpetuă e nor
mal să se întîmple a- 
ceastă dandana r Plă- 
nuisem, avînd pentru ea 
o deosebită predilecție să 
pun bazele unei prietenii 
eterne, însă logic, acum 
toate planurile mi s-au 
periclitat. Cu ea nu mai 
am nimic. Chior dacă n-o 
mai pot reconcilia, fete 
pe pământ se găsesc des
tule. Cred însă că aș 
înnebuni de bucurie dacă 
fostului meu prieten i-ați 
adresa prin ziar niște cu
vinte cu caracter josnic".

Prietenele au dreptate, dar eu nu despre acest pas 
fatal vreau să-ți vorbesc. M-a intrigat că oel de a că
rei comportare te plingi primea bani de la tine și, în 
egală măsură, că tu îi ofereai aoești bani. Pentru ce îi 
ofereai ? Nu mă pot dumiri. De aceea nu cred că ai 
fost, așa cum spui, fericită timp de 3 ani, în condițiile 
în care a trebuit să-ți plătești cu bani peșin această 
așa-zisă fericire 1

Și-am zis nu, anul ăsta nu, 
ajunge cu litoralul, ai fost 
verile trecute, acum o să 
pleci în concediu la munte, 
vei respira ozonul din Poiană, 
vei admira brazii, cerbii și 
Șura dacilor, te vei plimba 
cu telefericul și vei dormi la 
prici.

— Voi dormi unde ? m-am 
întrebat cind, odată ajuns la 
Brașov, onetiștii mi-au spus 
că „ne pare rău, tovarășe, dar 
nu avem nici un loc dispo
nibil, caută și dumneata o 
gazdă, poate ai noroc și-o gă
sești".

Și am avut noroc, nu mi-au 
trebuit decît 10 ore pînă ce 
un bStrînel s-a milostivit de 
picioarele mele ostenite și de 
cele două geamantane pline 
oferindu-mi, pentru doar un 
sutar pe Seară, un pat într-o 
odaie cu alți patru flotanți. 
Noroc cu carul, ce mai 1 Bă
trânelul locuia extrem de a- 
proape de Poiană, chiar lîngă 
„Steagul roșu", nti erau decît 
vreo 20 de kilometri pînă 
acolo, stația de troleu se gă
sea la o aruncătură de băț, 
trei sferturi de oră de mers 
pe jos în ritm alert.

Plăcerea cea mare, satisfac
ția deplină însă, aveam s-o 
aflu de-abia după ce mi-am 
cumpărat bilet pentru mașina 
de Poiană și m-am îndreptat 
spre locul de plecare. Aici, 
da, distracție, aici, da, agre
ment I Ne adunasem laolaltă 
doar vreo 300 de amatori. 
300 de amatori, un soare do

goritor, asfaltul încins, o fe
meie îmbrăcată în uniforma 
întreprinderii de transport 
orășenesc Brașov și o mașină 
mare, roșie, trasă la umbră 
din motive de sănătate.

— Hei, voi cei din flancul 
sting, un pas înainte! ordonă 
femeia.

— Mijlocașii, măriți dis
tanța 1 continuă.

— Cei din dreapta, doi 
pași înapoi, zise, apoi tăcu.

FOILETON,

Cinsprezece minute de 
pauză, de priviri lungi nerăb
dătoare către cotul de unde 
trebuia să apară mult aștepta
tul mijloc de transport în 
comun. Nu se vedea nimic. 
Cum începusem să ne plicti
sim, să dăm chiar semne de 
enervare, femeia în uniformă 
intră din nou în priză.

— Hei, voi cei din flancul 
sting, un pas înapoi I

— Mijlocașii, micșorați dis
tanța I

— Ci din dreapta, doi pași 
înainte I

După încă vreo trei-patru 
ordine la fel de drăgălașe, 
după ce treouse deja un ceas 
de zăbavă, simțind că nu-mi 
mai pot stăpini încintarea 
m-am repezit hohotind nă
prasnic la oasa de bilete

decis fiind să renunț la atita 
recreere, să-mi iau înapoi 
banii și să mă duc unde-oi 
vedea cu ochii.,

— Ce spui, ce spui P în
trebă plăcut surprinsă de 
gestul meu casierița. Vrei 
înapoi banii, vrei să-mi res
titui biletul ? Ei bine, asta nu 
se poate, tovarășe l Mortul de 
la groapă nu se mai întoarce I 
Ce-ai plătit e hun plătit, eu 
am plan de încasări, vezi-ți 
de drumul dumitale că altfel 
mă supăr.

Cum nu puteam s-o supăr, 
cavaler am fost o viață în
treagă, m-am. retras îngînînd 
scuze și m-am așezat din nou 
printre cei patru sau cinci 
sute de vilegiaturiști care mai 
sperau să ajungă în acea zi 
la Poiană.

Și distracția a continuat 
astfel, tot concediul. Stînd în 
picioare mi-am fortificat muș
chii, expus razelor fierbinți 
ale soarelui mi-am bronzat 
fruntea, nasul și obrajii. Că 
n-am prea ajuns la Poiană, că 
am lăsat brazii, cerbii și Șura 
dacilor pentru altă dată, asta 
nu mai contează. Important 
este că m-am destins, că 
m-am relaxat, că m-am re
creat și m-am deconectat fă
când pe deasupra o mare 
pasiune, o enormă pasiune 
pentru vacanța la munte și 
mijloacele de . transport în 
comun din Brașov. Așa că 
de-abia aștept iama.

GH. GHIDRIGAN I
RADU DURAU, ab

solvent de liceu, Ploiești :
„Omul potrivit la load 

potrivit I Ce frumos sună 
acest deziderat, se face 
mai totul ca el să devină 
o realitate, dar recu
noașteți că mai totul nu 
e încă TOTUL. Citesc că 
psihologia modernă ne 
pune la dispoziție o me
todă de verificare a po

sibilităților noastre crea
toare — am în vedere 
testele de capacitate — 
dar ele sînt folosite prea 
rar. Și cite avantaje n-ar 
aduce această metodă atît 
unor întreprinderi și in
stituții cît și fiecărui tî- 
năr dornic să cunoască cu 
un ceas mai devreme dacă 
poate fi omul potrivit la 
locul potrivit".

JOCURILE i ÎNSEMNĂRI

Nici nu știi cît regret că n-o să poți înnebuni de 
bucurie. Mi-e foarte teamă să-i adresez prietenului tău 
acele cîteva cuvinte cu caracter josnic. Nu-mi place să am 
de a face cu boxerii. Mi-e frică să vorbesc cu ei pînă 
și la telefon. Rezolvă-ți singur dandanaua, deși va fi 
destul de abracadabrant. Merită însă cînd ai cunoscut 
o iubire atît de perpetuă, născută din predilecție și 
avînd toate șansele să devină eternă (dacă întîmplarea 
n-ar fi făcut să se pericliteze). O idee ar fi să înveți și 
bt boxul. Dacă te hotărăști, am pentru tine o mică su
gestie. La antrenament, în loc de haltere folosește, fiind 
suficient de grele, două volume din Dicționarul de 
neologisme. Visînd la meciul prin care îți vei recupera 
.ubita infidelă și-l vei trînti la podea pe amicul care 
te-a făcut să treci printr-un neobișnuit calvar, ai oca
zia să mai consulți dicționarul, ceea ce te va înălța în 
fata propriilor ochi — condiție necesară (în cazul că 
nu mai poți concilia iubita) ca să te iubească celelalte 
fete, existente în cantități îndestulătoare pe acest pă

Cu totul de acord. De altfel, am mai discutat în co
loanele de față această problemă. Ceva mai bine dis
pus, azi, încerc s-o privesc din alt unghi. Fantezia îmi 
prinde aripi și iată-mă imaginîndu-mi chiar un Institut 
Central de Testare a Potrivirii între Om și Loc (pe 
scurt: I.C.T.P.O.L.) Un psiholog, (din cei cîteva sute 
ai institutului) stă în spatele unei elegante mese de 
birou și-l întreabă pe tfnărul îngrijorat de viitorul său 
profesional :

— Ce știi să fad P
— Nimic.
— Perfect. Iți putem oferi un post de responsabil de 

bloc.
Sau același psiholog specialist în teste discutînd „de 

la om la om" cu o tînără :
— Te supără ceva ? Te neliniștește ceva ?
— Da. Fac indiosincrazie la aer curat.
— Excelent. Avem pentru dumneata un post de ta

xatoare pe troleibuz. Vei avea satisfacția să nu lași pe 
nimeni să deschidă ferestrele vehiculului.

în fine, o altă conversație eficientă între psiholog și 
un bărbat în floarea vîrstei :

— După părerea dv., aveți vreun defect P
— Da, tovarășe, din păcate am unul : mint de sting.
— De ce „din păcate ?" îl întreabă specialistul în 

teste. Vă puteți califica funcționar la întreprinderea de 
construcții de locuințe particulare, puteți deveni martor 
de profesie și, eventual, meteorolog. Nu lăsăm noi omul 
potrivit fără locul potrivit...

mînt. Pe sîmbăta viitoare I

ROMÂNIA FILM - PREZINTĂ
două mari vedete :

OMAR SHARIF și FLORINDA BOLKAN 
în filmul francez

film tunisian realizat în colaborare cu Stu
dioul de filme de lung metraj din Sofia

-

FELLAGA

regia : ERIC LE HUNG scenariul și regia : OMAR KHLIFI
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DEPARTE DE TIPPERARY I 
Patna (orele 10; 12; 15;, 17; 19; 21).

ALADIN ȘI 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 : 
Festival (orele 9,30; 13; 17,45; 20.30), 
Grădina Festival (ora 19,45),

EVA Șl ADAM : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CONSPIRAȚIA : Sala Palatului 
(orele 18) Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

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

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Excelsior (orele 9; 12; 15,15; 18;
20,30), Melodia (orele 9 ; 12 ; 15,15 ; 
13 ; 20,30) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18,15 ; 20,30). Grădina Mo
dern (ora 20).

CUTEZANȚA i 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 î 
Buzeștl (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20.30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Buzești (ora 20). Arenele Romane 
(ora 19.45).

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

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

FLUTURII SÎNT LIBERI : Cos
mos (orele 15,30: 18: 20.15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : GTivita (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; 11,1.5; 13.30: 15.45: 
18: 20.15).

DISTRATUL • Aurora (orele 9; 
11,15; 13 30: 15.45: 18: 20,15). Gră
dina Aurora (ora 19,30).

AUTOSTOP : Moșilor (orele
15,30 ; 18 : 20,30), Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI 
Ciulești (orele 15.30: 18: 20.15)
Bucegi (orele 15.45; 18: 20,15). Go
dina Buregi (ora 19.45).

CU COPTTT LA MARE t Munca 
(orrle 16: 18: 20).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURT : 
înfrățirea (orele 15.30- 18: 20.15). 
Drumul Sării (orele 15.30; 18:
20.15).

TU. EU ȘI MICUL PARIS : 
Rahova (orele 15,30; If; 20,15).

l

I (Urmare din pag. I)
lor — îmi spunea deunâzl tovarășul Virgîliu Radulian, pre
ședintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor și al 
Comitetului român de organizare a simpozionului — sînt mul
tiple, iar una ne atrage atenția in mod deosebit. Este vor- 

i ba despre stimularea creativității, nu doar ca trâsâturâ a in
telectului, ci ca trâsâturâ generală a personalității aflată 
în formare, ca atitudine manifestată de copil în mediul so
cial înconjurător. Acestei trăsături, cultivării ei continue îi 
acordăm o atenție largă în cadrul activităților pionierești din 
țara noastră.

' Ideea aceasta, care îndeamnă la reevaluarea poziției și ro- 
t lului social al jocurilor copiilor, ne place și, totodată ne în

deamnă la reflecție. Pentru că nu rare sînt cazurile în care, 
în mișcarea noastră cotidiană, absorbiți de preocupări sau 
nu, trecem cumva indiferenți pe lîngă jocurile copiilor, soco-

' tindu-le ca simple articulații ale naivității infantile, ca bro
derii pe banda continuă a timpului.

• Jocurile de acum, mai cu seamă cele conservate de mișca
rea pionierilor, pun cheag climatului de grup, de colectiv, 
au ținte mai complexe, profilează structuri de competiție 
și de întrecere. Ele clădesc mai solid în faptul de integrare 
socială și măsoară faptul extrașcoiar cu mai mult folos pen
tru copil. Să le privim, așadar, cu mai ascuțit interes și cu 
plus de seriozitate. Ele fac parte din universul copilăriei tot 
așa cum face parte și controlul notelor primite la școală, pe 
care nu uităm să-l operăm cu seriozitate și exces de zel. Jo
cul este indispensabil copilăriei și el îndeplinește un rol edu
cativ mai mare decît am putea crede la prima vedere. Este 
o preocupare cotidiană a copilului, care nu ne poate scăpa, 
așa cum nu ne scapă grija pentru hrană. Trebuie să-l lă
săm să se desfășoare mai mult, în aer liber, în stare de grup, 
în activități pionierești variate și atractive. Găsesc profund 
eronată optica acelora care își laudă copiii pentru cumin
țenie pentru că stau în casă, nemișcați, înfipți într-un fotoliu 
și cu privire înșurubată în ecranul de televizor. In blocuri, în 
locuințele pe verticală, ne paște desigur pericolul izolării șl a 
unei refugieri restrictive. Dar depinde de noi, în cea mai mare 
măsură de noi, să-i contracarăm efectele, să deschidem, 
larg ferestrele și ușile, să amenajăm copiilor terenuri de 
joacă și sport, să le dăm mai mult voie în lumea lor de afa
ră, în care se contagiază rapid, instantaneu unii pe alții șl 
Instaurează spontan, firesc, norme autentic comunitare. Se 
cere, aici, un mai matur spor de interes și din partea unor 
administrații locale, prea mult angrenate în treburi lăturalni
ce șl sufocate de circulația unor hîrtii cu care îșl poleiesc co
moditatea.

Jocul, revendicare naturală a copilăriei, preocupare socia
lă utilă și permanentă, are nevoie de mal multă îngrijire șl 
ocrotire din partea noastră, a tuturor.
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£—Cruiz'
PROGRAMUL III

9,09 Știri ; 9,05 ,,Incognito" —
program de varietăți muzicale ;
9.55 Melodia zilei ; „Nu poți ui
ta" de Horia Moculescu ; 10,00
Turist-club ; 11.00 Știință și teh
nică ; 11,10 Profil pe portativ — 
lacob Mureșianu ; 11,30 Opereta 
„Omul de la Mancha" selectiuni ; 
12,00 Transmisiuni directe din ța
ră ; 12,10 Invitați în fonolecă ;
12.55 Melodia zilei ; 13,00 închide
rea emisiunii de dimineață : 17,00 
știrile după-amiezii ; 17,05 Ai o, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor : 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Muzica ; 18.10
Ascultătorii ne propun ; 18,55 Me
lodia zilei ; 19,00 Radio-Vacanța 
transmite : emisiune muzical-dis- 
tractivă ; 21,00 Sîmbătă seara, 
dans ! 22,00 Radiojurnal : 22,30
Melodia zilei ; 22.35 Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23.15 Poetica.
Constantin Săbăreanu ; 23.20 Ope
ra „Tristan și Isolda" — fragmen
te ; 23.55—24,00 Ultimele știri.

DUMINICA, 2 SEPTEMBRIE, 1973 
PROGRAMUL III

9,00 Știri ; 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale ; 9.55 
Melodia zilei. „Țara unde m-am 
născut" de Temistocle Popa ; 
10,00 Clubul invitatilor : 11,00 Știin- 

și tehnică ; 11,10 Profil pe por
tativ. Louis Armstrong ; 11,30 Tran
zistor melodii : 12,00 Invitație în 
fonotecă : 12,55 Melodia zilei ;
13,00 închiderea emisiunii de di
mineață : 17,00 Știrile după-amie
zii ; 17,05 Alo. Radio 1 — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor : 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Dans : 
18.10 Dublu recital : Nada și Cor
nel Constantiniu : 18,55 Melodia 
zilei : 19,00 Romanțe : 19.30 Știri : 
19,35 Concertul Orchestrei de ca
meră a Radloteleviziunii belgiene : 
20,00 Teatru radiofonic. Sărmanul 
Dionis de Mihai Eminescu, dra
matizare de Ion Biberi ; 21.00 Ra- 
dio-suner-top. Gala locurilor I : 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic • 22.10 Panoramic sportiv : 
22.30 Melodia zilei ; 22.35 Vedete 
ale muzicii ușoare : 23,15 Poetica. 
Mircea Florin Sandru : 23.20 Jazz- 
portret ; 23,55—24,00 Ultimele știri.

sîmbăta, i septembrie 1973 

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă germană. Re
capitulare (9). 9,30 A fost odată ca 
niciodată... 10,35 De vorbă cu gos
podinele. 11,25 Microrecital Mira 
Moreno. 11,40 Roman foileton 
„Noile aventuri ale mușchetarilor". 
12,30 Cărți și idei. 16,05 Caleidos
cop cultural-artistic. 16,25 Publi
citate. 16,30 Emisiune în limba ger
mană. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
Teletop ’73. 19,00 Arc peste timp. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotăritor. 20,00 Cîrțtecul săp- 
tămînii : „Joacă florile-n gră
dini". 20,05 52 de initiative în 52 
de săptămîni. 20,15 Tele-enciclope- 
dia. 20.55 Publicitate. 21,00 Film 
serial : „Mannix". 21,50 „Nu mă 
gindesc la voi duminica..." 22,30 
Telejurnal. 22,45 Săptămîna spor
tivă.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,15 Film serial : 
„Daktari". 17,10 Reporterii noștri 
peste hotare. 18,00 Travelling peste 
timp.

DUMINICA, 2 SEPTEMBRIE, 1973 

PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ; 8,30 Cra
vatele roșii ; 9,25 Film serial :
DAKTARI ; 9,50 Viața satului ; 
11,00 Emisiune în limba maghiară ;
12.30 De strajă patriei ; 13,00 Al
bum duminical ; 17,00 Film seri
al : ARTHUR. Episodul VII — 
„Sclavii" : 17.25 Avanpremieră ;
17.30 Imagini din R.D. Vietnam. 
Pacea apelor : 17,45 Fotbal : Dina
mo — Sportul studențesc (Divizia 
A). Transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August". în pauză : 
1001 de seri ; 19,30 Telejurnal. Săp- 
tămîna politică Internă și interna
țională în imagini ; 20,10 Slăvită 
țară, patrie-n amiază. Emisiune de 
versuri ; 20.30 Reportajul săptă- 
mînii. Poarta Sălajului ; 20,50 Pu
blicitate ; 20,55 Invitații studioului 
3 (emisiunea a 3-a) Telerecital mu- 
zical-umoristic ; 22,00 Telejurnal ; 
22,15 Duminica sportivă.

N-am înțeles niciodată de 
ce oamenii nu-și fac clipa 
mai frumoasă cină aceasta 
depinde de ei. De ce își com
plică inutil existența cu lu
cruri pe care cu ușurință 
le-ar putea înlătura. Sub sem
nul civilizației și al relațiilor 
bunul simț, bunul gust ar 
trebui să domine o mentali
tate arhaică, motiv al unor 
șicane și stridențe. Ce oprește 
pe funcționarul de la restau
rant să te primească cu un 
zimbet ? Pe cel de la hotel 
să-ți răspundă prompt și civi
lizat P Sau pe taxatoarea care 
îfi strică și își strică buna dis
poziție din proprie inițiativă 
sau din cauza unor așa-zise 
provocări determinate de a- 
celeași resturi de arhaism ? 
Există oare vreun soi de mul
țumire în acest fel de com
portare, o satisfacție de altfel 
ușor plătibilă cînd parte
nerul de nervi nu se lasă mai 
prejos ? Dimpotrivă I O mică 
altercație îți poate alunga 
voia bună, ceasul de liniște 
găsit cu greutate odată tulbu
rat — mai ales cînd se întîm- 
plă în momente de recreere. 
Nu mai vorbesc de cele pe- 

Partenerul 
de nervi

de NICOLAE IOANA

trecute la locul de muncă 
care pot provoca neliniști 
mai grave. Intr-un fel se 
muncește într-o armonie 
riguroasă, altul este randa
mentul seriozității. O socie
tate modernă, un mecanism 
social unitar cum este al nos
tru nu poate comunica cu, 
adevărat decît la parametrii 
lui psihici reali. Adică într-o 
stabilizare la fiecare verigă a 
sa. Or, asemenea „gesturi 
produc „dezechilibrul" într-o 
armonie umană necesară, 
produc, alături de alți fac
tori, „poluări" în zone intime 
ale psihicului. O anume ne
înțelegere consumă ener
gii care altfel dirigui
te s-ar putea materializa în 
valori importante. De aceea 
ni se pare normal să înlătu
răm pe cît posibil din exis
tență „partenerul de nervi". 
Să nu ne mai antrenăm în 
dispute fără obiect, în „cioc
niri" fără istorie. Nu mai 
puțin nocive armoniei mi se 
par unele constante ale lipsei 
de gust. Lăsăm la o parte 
neatenția în întreținerea unor 
edificii, unități etc., rezultat 
al unui spirit de nepăsare. Să 
luăm altele care, deși nu sînt 
atît de importante ni se par 
de-a dreptul hilare. Este 
vorba de reclame, impulsuri 
și semnale ale unei vieți mo
deme, trepidante, „certate" 
nu numai cu gramatica dar 
neîngrijite ji plasate prost. 
Iată cîteva mostre care au 
darul să-ți strice ziua: Vin
uri, adio-televizoare, în loc 
de „vinuri" sau „radio-televi- 
zoare". La acestea s-ar putea 
adăuga destule dacă ai umbla 
cu carnețelul nu numai prin 
orașele de provincie, speciali
zate în acest fel de inadver
tențe, dar ji prin Capitală și 
ai nota „perlele" reclamei.
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Primiri la Președintele
Consiliului de Miniștri

TELEGRAMĂ

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, vineri la amiază, 
în vizită protocolară de pre
zentare, pe Enrique E. Laroza,

ambasadorul Republicii Peru Ia 
București.

La primire, desfășurată lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat ai Republicii Socialiste România, a primit din partea 
președintelui Republicii Islamice Pakistan, FAZAL ELAHI 
CHAUDHRY, următoarea telegramă :

Sînt mișcat de mesajul de simpatie adresat de Excelența 
Voastră cu prilejul trist al inundațiilor dezastruoase din Pa
kistan. în numele familiilor îndoliate și al meu personal mul
țumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilele sentimente 
exprimate.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

tui an, avînd asigurată desfa
cerea, să realizeze o producție 
suplimentară in valoare de peste 
500 mii lei. (ROMEO CRĂESCU).

8BWWMB

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit, vineri, cu tovarășul 
Jan Debrouwere, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Belgia, care și-a 
petrecut concediul 
țara noastră.

Cu atest prilej, 
mosferă de caldă 
vărășească s-a efectuat o infor
mare reciprocă privind activi
tatea și preocupările actuale 
ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Bel
gia și au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării continue a relații
lor de colaborare dintre cele 
două partide și țări, precum și 
probleme internaționale de inte
res comun.

de odihnă in
într-o at- 

prietenie to-

Asistența și spectatorii au fă
cut' o călduroasă primire artiș
tilor din țara prietenă, aplaudîn- 
du-i îndelung pentru talentul și 
măiestria interpretării, pentru 
originalitatea și frumusețea re
pertoriului.

Noul ambasador al Republi
cii Gaboneze la București, Jean 
Firmin Ngondet, a depus vineri 
dimineață o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La ceremonie au 
reprezentanți ai 
Afacerilor Externe 
liului popular al 
București, generali 
superiori.

fost de față 
Ministerului 
și ai Gonsi- 
municipiului 
și ofițeri

Ambasada Republicii Populare 
Democrate Coreene la București 
a organizat, vineri la amiază, o 
conferință de presă cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a în
temeierii R.P.D. Coreene. Au 
participat redactori ai Agenției 
Române de Presă „Agerpres". 
ai Radioteleviziunii Române, ai 
unor ziare centrale și publicații 
periodice, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, atașați de presă și cores
pondenți ai presei străine acre
ditați la București.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbit Li Min Su, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București. Subliniind însemnă
tatea istorică a creării R.P.D. 
Coreene, vorbitorul a înfățișat 
profundele transformări petre
cute în acest sfert de veac, rea
lizările obținute în construcția 
socialistă. El a relevat că aces
te succese sînt rodul politicii 
promovate cu hotărîre de Par
tidul Muncii din Coreea — în

frunte cu tovarășul Kim Ir Sen — 
de amplă mobilizare a forțelor 
poporului coreean, de aplicare 
creatoare a marxism-leninismu- 
lui la condițiile specifice ale 
Coteei. ■ Ambasadorul a eviden
țiat, apoi, eforturile pe care 
Partidul Muncii și guvernul ță
rii sale le depun pentru unifi
carea independentă și pașnică 
a Coreei, prin forțele unite 
întregii națiuni, fără nici 
amestec din afară.

Apreciind în mod călduros 
lațiile de prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre România și 
R.P.D.Coreeană, dintre P.C.R. și 
Partidul Muncii din Coreea, a- 
jutorul sincer și dezinteresat a- 
eordat de guvernul și poporul 
român poporului coreean, am
basadorul Li Min Su și-a ex
primat convingerea că aceste 
relații se vor întări și mai mult, 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, în lupta comu
nă pentru victoria socialis
mului.

ELEVII SIRIENI ÎN 
HAINE DE LUCRU

din Str. Boteanu nr. 9, expozi
ția intitulată „înfăptuirile so
cialismului in țara noastră o- 
glindite în filatelia româneas
că". Expoziția poate fi vizitată 
în fiecare zi, între orele 10—15, 
pînă la 3 septembrie inclusiv.

ale
un
re

Vineri, la amiază, s-a îna
poiat în Capitală tovarășul Va
sile Patilineț, ministrul economi
ei forestiere și materialelor de 
construcții, care a participat la 
festivitățile organizate la Bra
zzaville cu prilejul Zilei na
ționale a Republicii' Populare 
Congo șl a făcut vizite în Re
publica Africa Centrală. Repu
blica Zair și Republica Federală 
Nigeria. în vederea stabilirii și 
perfectării unor acțiuni de coo
perare economică și tehnico- 
s țiințifică în domeniul lemnului 

’ ^i materialelor de construcții.
La sosire, pe aeroportul Oto- 

peni, erau prezenți Mihai Su
ber. ministru secretar de stat la 
Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, 
alți membri ai conducerii minis
terului, precum și Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cu prilejul apropiatei sărbă
toriri a Zilei naționale a Repu
blicii Federative a Braziliei, 
Institutul Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea 
(I.R.R.C.S.) a organizat vineri o 
seară culturală.

Ziaristul Aurel Neagu a îm
părtășit impresii de AIA 
din Brazilia. In încheiere, 
fost vizionate filme 
tare braziliene.

Erau prezenți loan 
cretar general al 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au participat, de asemenea, 
membri ai legației Braziliene la 
București.

călătorie 
au 

documen-

Botar, se-
I.R.R.C.S.,

un

din 
vo-

Vineri seara, în Sala „Savoy" 
a Teatrului satiric-muzical 
„Constantin Tănase" din Bucu
rești a avut loc un spectacol de 
gală susținut de formația cuba
neză de muzică ușoară „Saludo 
cubano", care întreprinde 
turneu în țara noastră.

Solii artei interpretative 
Republica Cuba — formația
cal-instrumentală „Aragon", 
cvartetul vocal „Los Bravos", 
mimul „Centurion" și solista E- 
lena Burke — au prezentat pu
blicului bucureștean un pro
gram variat și reprezentativ 
pentru creația muzicală și co
regrafică din Cuba.

La spectacol au asistat loan 
Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, compozitori, critici mu
zicali, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Jesus Mendi- 
zabol, însărcinat cu afaceri al 
Republicii Cuba la București, 
șefi ai misiunii diplomatica, 
membri ai corpului diplomatic.

Aniversarea proclamării R. D. Vietnam

ADUNARE FESTIVA

împreună cu țărani coopera
tori, elevi și studențl sibieni, 
aflați în vacanță, au dat un spri
jin substanțial ajutînd la strîn- 
gerea recoltei și lucrînd pe șan
tierele de construcții. Cele mai 
multe forțe au fost concentrate 
la recoltarea păioaselor și a fu
rajelor, la transportarea și depo
zitarea recoltei din acest an.

Tineri din 25 de organizații 
U.T.C. din comunele Buia, Șura 
Mare, Păuca, Mihaileni, au par
ticipat efectiv la legatul sacilor 
pe combine, la transportatul ba- 
loților de pale, etc. Alți tineri 
de la școlile profesionale din 
Sibiu și Sighișoara au partici
pat alături de mecanizatorii <" 
comuna Leslea la prășit și i 
lectat griu, la încărcatul 
transportatul furajelor.

în comuna Iacobeni, tineri 
la Liceul 2 din Sighișoara, de 
Școala profesională I.P.A.S. 
Facultatea de filologie din Si
biu, lucrează efectiv la repara
rea și pavarea unor drumuri, 
la ridicarea și întărirea diguri
lor, iar la Axente Sever, se lu
crează intens la construcția a 
două grajduri, la care tinerii 
constructori s-au angajat să 
termine această lucrare înainte 
de termenul prevăzut.

de 
la
Și

Cu prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, vi
neri a avut loc la clubul uzine
lor „Grivița Roșie" din Capitală, 
o adunare festivă organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R. și Comitetul 
de solidaritate cu lupta 
lui vietnamez.

Au fost prezenți

național 
poporu-
Nguyen 

Dang Hanh, ambasadorul R.D. 
Vietnam în România, Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de sud la București 
și membri al celor 
sade.

Adunarea a fost 
Petre Constantin, 
Comitetului municipal de partid 
București.

Despre importanța acestui 
eveniment cu profunde semni
ficații in istoria poporului viet
namez a vorbit Vasile Mladin, 
directorul întreprinderii meca
nice de material rulant „Grivița 
Roșie". După ce a trecut în re
vistă lupta eroică dusă de po
porul vietnamez de-a lungul ani
lor pentru apărarea libertății și 
independenței naționale, vorbi
torul a spus : Poporul român, 
care a urmărit cu caldă simpa
tie această luptă și a salutat 
crearea, în urmă cu 28 de ani a 
R.D. Vietnam, șî-a manifestat în 
mod neabătut solidaritatea ac
tivă cu lupta acestuia pentru 
apărarea suveranității, a ființei 
sale naționale, acordîndu-i în
tregul său sprijin politic, mo
ral și material. Oamenii muncii 
din țara noastră au primit cu 
profundă satisfacție yictoria ob
ținută de poporul vietnamez 
împotriva agresiunii imperia
liste, victorie consemnată prin 
acordurile de la Paris, privind 
încetarea războiului și restabili
rea păcii în Vietnam, care con
stituie o măreață izbîndă a po
porului vietnamez, sub condu
cerea Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam.

între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Vietnam — a continuat vorbi
torul —, între partidele și țările 
noastre s-au statornicit și cu
nosc o continuă dezvoltare legă
turi trainice de prietenie și 
colaborare, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist. în cro
nica acestor relații o deosebită 
importanță a constituit-o vizita 
făcută în 1971 în Republica De
mocrată Vietnam de delegația 
de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
vizita în țara noastră a delega
ției de partid și guvernamen
tale a R.D. Vietnam, con-

două amba-
deschisă de 
secretar al

dusă de tovarășul 
Dong. întîlnirile 
birile care au avut loc cu aceste 
prilejuri, între conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări au contribuit la adîncirea, 
lărgirea și diversificarea legă
turilor de prietenie frățească 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Celor ce Muncesc 
din Vietnam, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, spre binele 
celor două popoare, al luptei 
antiimperialiste, al cauzei so
cialismului, progresului și păcii, 
în încheiere, vorbitorul a adresat 
eroicului popor vietnamez un 
călduros salut frățesc, urarea 
sinceră și cordială de a-și realiza 
aspirațiile sale fundamentale 
pentru care a luptat cu atîta 
eroism, de a obține noi și tot 
mai mari succese în făurirea 
unei vieți libere și prospere, în 
condițiile unei păci durabile.

A luat apoi cuvîntul Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul acestei 
țări la București.

Referindu-se 
Acordurilor de la Paris 
vind încetarea 
instaurarea păcii 
nam, vorbitorul a menționat că 
aceasta reprezintă o victorie mă
reață a națiunii vietnameze in 
lupta sa împotriva invadatorilor 
străini, o victorie de semnificație 
epocală a forțelor socialismului, 
democrației și păcii, a popoare- n

la

Fam Van 
și convor-

semnarea 
pri- 

războiului și 
în Viet-

lor iubitoare de libertate și drep
tate din întreaga lume. In aceas
tă luptă poporul vietnamez — a 
arătat în continuare vorbitorul 
— a beneficiat de ajutorul mul
tilateral acordat de partidul, gu
vernul și poporul frate român, 
ajutor pentru care întreaga na
țiune vietnameză își exprimă 
sincera sa recunoștință.

Relevînd legăturile strînse de 
prietenie dintre poporul român 
și cel vietnamez vorbitorul a 
menționat vizita făcută în țara 
sa în 1971 de delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
vizita făcută în România de 
delegația de partid și guverna
mentală 
dusă de 
mente 
care au 
prieteniei și cooperării frățești 
dintre cele două țări și popoare 
ale noastre.

Ambasadorul R.D. Vietnam a 
urat poporului român noi suc
cese în înfăptuirea prevederilor 
actualului plan cincinal, în rea
lizarea hotărîrilor elaborate de 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pe pămîntul 
României.

VASILE MARIAN

AMENAJĂRI LA LOTRU

a R.D. Vietnam, con- 
Fam Van Dong, ca mo
de mare însemnătate, 
contribuit la adîncirea

Se cunoaște, îndeobște, ce va 
reprezenta Lotrul turistic nu 
peste multă vreme. Coordona
tele i-au fost deja trasate și se 
concretizează în numeroase obiec
tive. Intre acestea, la Vidraru se 
apropie de faza finisării hotelul 
„Tranzit", cu capacitatea de 1 110 
locuri și cele 50 vile a căror ar
hitectură și poziție creează un 
cadru deosebit de atrăgător in 
poienile însorite străjuite de brazi 
drepți și înalți. Tot aici se mai 
construiesc un bazin de înot, o 
sală de sport, un teleferic, un 
cazinou și toate amenajările ne
cesare practicării sporturilor nau
tice.

TINERII SATULUI
Nu știu ce m-a făcut să scriu 

această scrisoare, poate dorința 
de a vorbi despre activitatea 
U.T.C. din comuna noastră.

Am fost plecat multă vreme, 
din comună, și acum cînd am 
revenit, m-am mirat de ceea 
ce am văzut și aflat, așa ceva 
nu se mai întîmplase în comuna 
noastră. Sub conducerea secre
tarei U.T.C., Terinte Mariana, și 
a directorului de cămin cultu
ral, Mardare Constantin, uteciș- 
tii din comuna noastră au de
venit mai activi, mai uniți ca 
niciodată, sînt de nerecunoscut.

Participînd la campania păioa- 
selor, uteciștii au fost eviden
tial pe comună. Au participat 
la excursia de ziua marinei la 
Bicaz, la excursiile duminicale 
la pădure și la riul Bistrița și 
vor participa la o excursie în 
Nordul Moldovei. Se organi
zează baluri la căminul cultu
ral și joia tineretului, unde, a- 
lături de dans, se discută des
pre viața și opera unui scrii
tor, despre noile filme și roma
ne apărute de curînd.

Uteciștii au luat parte la 
munca patriotică, au amenajat 
terenul de handbal și de fotbal, 
au construit un teren de tenis.

Participă cu interes la jocu
rile de fotbal care au loc dumi
nica, fie intre noi, sau cu alte 
comune din jur.

în fiecare duminică 
avem un program 
Spectacole date de _______
din jurul nostru și de noi. Co
muna Bahna s-a prezentat de 
curînd cu un original spectacol 
care a plăcut mult publicului. 
S-au distins uteciștii Cocea Dă- 
nuța, Nelu Ouatu și alții.

Sînt multe de spus despre 
uteciști, dar știu că nu numai 
la noi, ci în toată țara uteciștii 
participă cu interes și dăruire 
de sine, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, pentru un 
măreț și luminos viitor. (CONS
TANTIN OUATU, localitatea Be
lești — Bistrița jud. Bacău)

Ca urmare a preocupării pen
tru îmbunătățirea deservirii 
nerilor, recent, magazinele 
mentare din Valea Jiului au 
dotate cu opt congelatoare 
mare capacitate. în acest 
cumpărătorii își pot alege 
guri, direct din 
produsele de care au 
unt, untură la pachet, 
congelate, înghețată la 
etc. Cu asemenea congelatoare 
au fost dotate, printre altele, 
magazinele alimentare din Pe
troșani, Petrila. Lupeni. Vulcan 
și Uricani (CONSTANTIN B.Ă- 
DUȚA).

mi- 
ali- 
fost 

de 
fel 

sin- 
congelatoare, 

nevoie : 
păsări 
pahar

predind „ștafeta muncii" a spus i 
„Sînt convins că predau ștafeta 
unor mîini care vor fi vrednice 
să dăltuiască pe frontispiciul 
gliei strămoșești noi rezultate in 
muncă, cinstind și mărind înal
tele virtuți ale poporului roman 
care are in frunte un partid al 
clasei muncitoare, stăpîn pe des
tinele mereu înfloritoare ale ță
rii".

Tinărul Dumitru Ciobanu, pri
mitorul ștafetei, s-a angajat in 
numele noilor veniți să pună 
toate cunoștințele și forțele de 
care dispun pentru a rezolva 
sarcinile încredințate, răsplă
tind astfel înalta cinste de a fi 
muncitor, participant activ la 
realizarea cincinalului inainte 
de termen.

IOANA VASILIU

A fost inaugurată, în localul 
„Asociației filateliștilor din 
Republica Socialistă România"
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DUPĂ „INTERZONALUL" DE LA PETROPOLIS

MECKING, UN
ÎNVINGĂTOR MERITUOS

aproape 
cultural, 

comunele

UN AN DE NUMAI 
OPT LUNI

Tinărul colectiv de muncă al 
secției de mase plastice din co
muna Smîrdan, unitate ce apar
ține Fabricii de industrie locală 
din Măcin, raportează îndeplini
rea planului anual de producție 
cu peste patru luni înainte de 
termen. Harnicii lucrători și-au 
propus ca pînă la sfîrșitul aces-

Campionatele

ȘTAFETA MUNCII 
A TRECUT IN 

SIGURE
MÎINI

în munca 
educativă 

fiecare an

așezare 
specifice 

încadrate

A devenit o tradiție 
politico-ideologică și 
cu tineretul, ca în 
primirea noilor cadre tehnice și 
muncitorești să se facă in mod 
festiv. 23 de elevi ai școlii pro
fesionale din Călan au cerut an
gajarea în producție cu 15 zile 
mai devreme.

Fapta tinerilor turnători este 
fără îndoială o dovadă de înalt 
patriotism. Este o expresie gră
itoare a dorinței lor sincere de 
a răspunde prin fapte chemării 
lansate de C.C. al U.T.C. Noii 
angajați au ascultat cu interes 
cuvintele care le-au fost adre
sate; cu prilejul intrării lor în 
întreprindere. Emoționant a fost 
momentul cind pensionarul Tra
ian Popa în numele celor 23 de 
muncitori care ies la pensie,

LA ROD — PICTORII 
Șl SCULPTORII

Cunoașteți împrejurimile Si
biului ? Se află aici, la 800 m 
altitudine, un sat căruia îi spu
ne Rod. Este o veche 
de păstori, cu case 
doar acestor locuri,
perfect în peisajul din jur.

Aici, la Rod. a fost deschisă 
în această vară o tabără jude
țeană de pictură și sculptură in 
lemn și piatră, unde își dau în- 
tîlnire toți cei care iubesc cu
lorile și care modelează mate
ria brută dindu-i viață, făcînd-o 
expresivă.

Profesorii Anna Maria și Wal
ter Kirschner au poposit aici în 
fruntea unui grup de elevi, mem
bri ai cercului de sculptură și 
pictură de pe lingă Casa pionie
rilor din Cisnădie.

Timp de două săptămini ei 
Își dedică zilele vacanței aces
tei nobile pasiuni, imortalizind 
peisaje și chipuri de săteni, in- 
sufiînd pietrei, lemnului viață 
și avînt.

ADINA VF.I.EA

Pentru luna septembrie
meteorologii prevăd:

VREME FRUMOASA
Meteorologii prevăd în lu

na septembrie o vreme în 
general frumoasă și relativ 
uscată, cu deosebire în ulti
mele două decade. Sub as
pect termic, septembrie va fi 
o lună apropiată de limitele 
normale, exceptînd regiunile 
din nord-vestul țării, unde 
temperatura va fi puțin mai 
rece. în această lună se vor 
semnala și ploi sub formă 
de averse, mai frecvente in

primele 3—4 zile. Tempera
turile minime vor oscila In
tre 6 și 16 grade, înregistrîn- 
du-se insă și valori mai 
coborîte în depresiunile din 
estul Transilvaniei, iar mai 
ridicate pe litoralul Mării 
Negre.

De menționat faptul că 
spre sfîrșitul lunii vor apa
re și brume, pe zone re- 
strinse, în special în estul 
Transilvaniei.

mondiale de natație

formațiile Ungariei, Spaniei și 
Israelului. Turneul

Interzonalul disputat la Pe
tropolis in Brazilia a luat sfîr
șit de circa 2 săptămîni, dar re
zultatele sale continuă să fie 
comentate de revistele de spe
cialitate din întreaga lume, mai 
ales datorită faptului că, pînă-n 
momentul de față, nu se cu
noaște decît numele unuia din 
cei 3 candidați la titlul de cam
pion mondial. (Pentru celelalte 
2 locuri, peste cîteva zile, va 
începe în Iugoslavia un meci- 
turneu 
Gheller, 
tisch).

în mica 
braziliană, . 
Rio de Janeiro, s-a dat o luptă 
acerbă pentru calificare, luptă 
care a avut chiar momente dra
matice. Rar am putut vedea 
intr-un turneu de asemenea for
ță — 14 mari maeștri din 18 — 
atitea greșeli grave, adevărate 
gafe incredibile din partea unor 
jucători de asemenea calibru, 
atitea crize de timp care-au in
versat rezultatele normale prin 
desfășurarea de pînă atunci a 
partidelor, atîta încărcătură ner
voasă — toate acestea într-o 
întrecere a ceea ce mulți cro
nicari numesc sportul cel mai 
liniștit ! Păcat că nici un foto
reporter nu a fost „pe fază" 
pentru a prinde privirea dis
perată a lui Hort care-n criză 
de timp a pierdut o poziție net 
cîștigată la Ljubojevici sau ex
presia veteranului Reshevsky 
după gafa monumentală (a lă
sat dama în priză) din partida 
cu Savon !

...în fiecare rundă, aproape 
fără excepție, greșelile au în
soțit partide excelente, de înal
tă concepție create de 
maeștri aflați la 
Iată numai cîteva 
Bronstein — Smîslov, 
a lăsat un turn în priză), 
king — Reshevsky (Reshevsky 
a pierdut o piesă într-o mutare), 
Gheller — Hug și Gheller — 
Ljubojevici (Hug și Ljubojevici 
au făcut greșeli grave în po
ziții net superioare)...

în criză de timp s-au petre
cut, de asemenea, multe mici 
drame care-au avut uneori ca 
rezultat eliminarea definitivă a 
unor jucători din lupta pentru 
calificare. Astfel, putem cita 
partidele Byasas — Gheller 
(lui Gheller i-a căzut steagul 
în poziție cel puțin egală), Tan 
— Smîslov (Tan a pierdut la 
timp o poziție net cîștigată), 
Hug — Smîslov (Hug a stricat 
complet în criză de timp o 
poziție excelentă, pierzînd pînă 
la urmă) Polugaevsky — Keres

de departajare între 
Polugaevsky și Por-
și cocheta stațiune 
situată la 60 km de

marii
Petropolis. 
exemple : 

(Smîslov 
Mec-

Keres, 
com-

(greșeală gravă a lui 
pierzînd doi pioni fără 
pensație) Gheorghiu — Polu
gaevsky (în care subsemnatul 
nu a jucat la mutarea 40 o 
combinație ciștigătoare simplă 
de două mutări,..) etc. Toate 
aceste exemple arată tensiunea

s
nervoasă extraordinară care a 
existat la Petropolis, luptă fără 
menajamente care a făcut mul
te victime chiar printre șahiști 
cu mare experiență competițio- 
nală. La Petropolis, cunoștințe
le șahiste nu au mai contat 
atît de mult, deoarece marea 
majoritate a concurenților au 
fost excelent pregătiți. în acest 
interzonal 
stăpînirea 
rapidă în momentele cheie ale

a contat mai mult 
nervoasă, decizia

turneului și, mai presus 
toate, calmul. Și in acest con
curs toate aceste calități le-a 
avut tinărul cîștigător al inter
zonalului, marele maestru bra
zilian Henrique Costa Mecking 
(21 de ani). Pregătit minuțios 
teoretic pentru acest mare tur
neu, beneficiind de un antrenor 
foarte bun și mai ales foarte 
conștiincios — Kaplan — care 
l-a ajutat extraordinar. Me
lting a realizat o mare surpriză 
la Petropolis, obținînd o victorie 
solitară în fața pleiadei de șase 
mari maeștri sovietici și a ma
relui favorit Portisch. Meking 
nu a jucat spectaculos, dar a 
evitat crizele de timp, care au 
distrus șansele altor jucători și 
atunci cind a avut avantaj clar 
a cîștigat. A fost o victorie a 
perseverenței, a tinereții și mai 
ales, a calmului !

FLORIN GHEORGHIU

de

în capitala Iugoslaviei, a avut 
loc, ieri, festivitatea de deschi
dere a primei ediții a Campio
natelor mondiale de. natație, la 
care participă peste 1 200 de 
sportivi și sportive din 48 de 
țări, printre care și România.

întrecerile de înot vor fi găz
duite în noua piscină a centru
lui nautic de la Tasmaidan, ale 
cărei tribune au o. capacitate de 
10 000 de locuri, concursul de 
sărituri de la trambulină se va 
desfășura în bazinul Kosvtniak 
(capacitatea tribunelor 3 000 de 
locuri), iar turneul de polo pe 
apă se va disputa în piscina 
acoperită de la Banjica (2 000 
de locuri).

La competiția de la Belgrad, 
țara noastră este reprezentată 
de echipa de polo pe apă, pre
cum și de cîțiva înotători, prin
tre care
Oprițescu,
Groza, de 
trambulină 
și Sorana Prelipceanu.

Astăzi, în prima zi a turneu
lui de polo pe apă, selecționata 
României întîinește echipa Ita
liei. Poloiștii români joacă în 
grupa B, din care mai fac parte

★
Biroul Federației internațio

nale de natație, întrunit la Bel
grad, a hotărît să excludă fede
rațiile de natație din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, țări 
unde se practică discriminarea 
rasială in sport.

Campionatele 
europene de canotaj

academic

de la Forest Hills
Andrew 

Ilie Năs-

Marian Slavic, Zeno 
Eugen Aimer, Anca 

săritoarele de la 
Melania Decuseară

Campionatele europene mascu
line de canotaj academic au 
continuat ieri, la Moscova, cu 
recalificările pentru semifinale. 
In proba de 2 plus 1, echipajul 
României, alcătuit din ' Ștefan 
Tudor, Petre Ceapura și Gh. 
Gheorghiu s-a clasat pe primul 
loc în seria a 2-a, cu timpul de 
7’ 46” 79/100, iar echipajul de 
dublu scull (G. Mereuță, N. 
Popa) s-a situat pe locul trei în 
seria a 3-a. Astăzi, în semifina
le, vîslașii români vor participa 
la patru probe scchi : 2 fără 
cîrmaci, schit doi plus 1. schit 4 
fără cîrmaci și dublu scull. Fina
lele celei de-a 56-a ediții a eu
ropenelor de canotaj academic, 
la care participă și echipaje din 
alte continente se vor desfășura 
duminică.

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Duminică, campio

natul diviziei naționale A pro
gramează etapa a V-a. în Capi
tală, pe stadionul „23 August" au 
loc, intr-un cuplaj interbucu- 
reștean, următoarele partide : 
Steaua-Rapid, de la ora 16,00 și 
în continuare de la ora 17,45 
Dinamo-Sportul studențesc (par
tida 
pe 
F.C.
reș :

va fi transmisă în direct 
micul ecran). în

Argeș—A.S.A. T( 
Politehnica laț 

tehnica Timișoara ; ,,U“ 
Universitatea Craiova ; 
Reșița-F. C. Petrolul ; 
Constanța-Steagul roșu ; U.T.A. 
Jiul și S. C. Bacău-C. F. R. Cluj.

CICLISM. Mîine se dă startul 
în cea de-a XlX-a ediție a 
„Turului României", competi
ție internațională la care parti
cipă peste 70 de rutieri 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia și România, 
etapă are loc în Capitală pe bu
levardele din cartierele Balta 
Albă-Titan cu startul la ora 9 pe 
un circuit contracronometru, ur- 
mînd ca etapa a Il-a să se des
fășoare pe distanța București— 
Brașov, cu startul de la ora 
12,20, din fața Pavilionului Cen
tral al Expoziției și sosirea în 
Poiana Brașov, pe stadionul lo
cal, în jurul orei 17,00.

HALTERE. Cu ocazia sărbăto
ririi semicentenarului clubu-

țară :
Mu-

i din 
Italia, 
Prima

lui Rapid, duminică 2 septem
brie, în sala de jocuri a clubu
lui din șos. Giulești, începind 
de la ora 10 va avea loc. întâl
nirea internațională dintre echi
pa Rapid și Gornik (Polonia). 
Din echipa clubului giuleștean 
nu vor lipsi maeștrii sportului 
Mîrnea Gh„ Miuț Aurel și Ser
giu Apostol.

HANDBAL. în cadrul etapei 
a Il-a a competiției „Cupa de 
toamnă" în Capitală, duminică 
sînt programate următoarele în- 
tilniri : teren Dinamo, ora 10, 
Confecția-Universitatea Iași (f) 
și de la ora 11.10, Dinamo-Uni- 
versitatea București (m), iar pe 
terenul de la stadionul Ti
neretului. de la ora 17,30 
I.E.F.S.-Rapid (f). In țară : mas
culin, Dinamo Brașov-C.S.M. 
Galați. S.C. Bacău-Steaua, A.S.A. 
Tg. Mureș-Independența Sibiu, 
C.S.M. Reșița-Minaur Baia Ma
re, Politehnica Timișoara-„U“ 
Cluj ; feminin, Textila Buhuși- 
Univ., București, C.S.M. Sibiu- 
Mureșul Tg. Mureș. Construc
torul Timișoara-Univ. Timi
șoara, Voința Odorhei-Rulmen- 
tul Brașov.

RUGBI. „Cupa Federației" 
programează duminică în Capi
tală partidele : teren Parcul Co
pilului, ora 9, Grivița roșie- 
Politehnica Iași (seria I)și de la 
ora 10,20, Sportul studențesc-

Steaua (s. III). In țară : C.S.M. 
Sibiu-Univ. Timișoara (s. I),
Rulmentul Bîrlad-Vulcan (s. II)

• Campionatele mondiale de 
yachting (clasa „Tempest") au 
continuat la Neapole cu dispu
tarea celei de-a treia regate, în 
care victoria a revenit sportivi
lor sovietici Valentin Mankin 
și Nikolai Akimenko. Pe locul 
secund s-au clasat 
Spies și Garret.

australienii

• Partida dintre 
Pattison (Rhodesia) și 
tase (România) contînd pentru 
turui doi al 
de la Forest 
cu rezultatul 
6—4, 6—4
Pattison.

turneului de tenis 
Hills, s-a încheiat 
d« 6—7, 2—6, 6—3, 
în favoarea lui

Turneul
de tenis de masă
• Concursul pe echipe din 

cadrul turneului internațional 
de tenis de masă de la Pekin 
s-a încheiat cu victoria repre
zentativelor R.P. Chineze.

în meciul decisiv al competi
ției masculine, jucătorii din 
R.P. Chineză au învins cu 5—0 
formația R.D. Vietnam, iar In 
cel al turneului feminin, gazdele 
au întrecut cu 3—0 selecționata 
Japoniei.

în continuare, reprezentanții 
celor 70 de țări și regiuni din 
Asia, Africa și America Latină 
vor participa la probele indivi
duale.

• Pe stadionul olimpic 
Helsinki s-a disputat 
internațională amicală 
dintre selecționatele 
și Suediei. După ce 
scorul a fost favorabil 
gazdelor, în final fotbaliștii sue
dezi au terminat învingători cu 
2-1.

din 
intîlnirea 
de fotbal 
Finlandei 
la pauză 

cu 1-0

și Chimia Năvodari-Farul 
III).

CANOTAJ ACADEMIC, 
lacul Snagov, azi, de la ora 9, 
are loc intîlnirea internațională 
de juniori București-Sofia.

LUPTE. Mîine, în sala de atle
tism „23 August", continuă in
tîlnirea de juniori Bucureșli- 
Voivodina.

BOX. în sala „Semănătoarea", 
de la ora 9, se vor desfășura 
gale în cadrul campionatului 
municipal — seniori.

TENIS DE CÎMP. Pe terenu
rile din incinta parcului sportiv. 
Dinamo, au loc azi, de la ora 
16, partide din cadrul campio
natului municipal — individual.

ORIENTARE ------ ------
în pădurile 
Iași este în plină 
campionatul național de orien
tare turistică.

ACȚIUNI DE MASA. In Capi
tală, pe stadionul Progresul, te
renul Electromagnetica, poligo
nul Herăstrău și Complexul Voi
nicelul, la acest sfîrșit de săp- 
tămînă și în continuarea săptă- 
mînii viitoare, au loc întreceri 
la" atletism, la fotbal, tir și te
nis de cîmp, cu participarea ti
nerilor din sectoarele bucu- 
reștene. GABRIEL FLOREA

Pe
Tokio, cam- 
box la cate-

TURISTICĂ.
Bucium de lingă 

desfășurare

o Astă seară, la 
pionul mondial de 
goria grea, George Foreman 
(S.U.A.), își pune în joc titlul 
(pentru prima oară după victo
ria obținută la 22 ianuarie asu
pra lui Joe Frazier) în fata lui 
Joe King Roman (Porto Rico), 
șalanger nerecunoscut însă de 
W.B.C., una din organizațiile 
boxului profesionist.

în cadrul aceleiași gale, pro
gramată în sala ..Budokan" din 
Tokio, se va disputa meciul 
pentru campionatul mondial 
(versiunea W.B.C.) la categoria 

, semiușoară intre mexicanul 
Arrendondo și japonezul Kashi- 
waba.

• Cea de-a 27-a ediție a cursei 
cicliste internaționale „Cupa 
Agostini", ’ ’
calitatea italiană Lîssone și 
fost cîștigată de italianul 
mando Cavessazi, 
pe distanța 
timpul de 
de 42,745 
s-a clasat 
brogio.

Prezent 
noscutul campion belgian Eddy 
Merckx a ocupat locul 47 la 
8’20” față de învingător.

internaționale
s-a desfășurat în lo- 

a 
Ar- 

cronometrat 
de 218 km cu 

5h 06’ — medie orară 
km. Pe locul secund 
compatriotul său Am-

la startul cursei, cu-

• Rezultate Înregistrate in 
etapa a 2-a a campionatului en
glez de fotbal : Derby County- 
Manchester City 1-0 : Manche
ster United-Stoke City 
Newcastle—Southampton 
Norwich—Queens Park
gers 0-0.

1-0 ;
0-1 ;
Ran-

• La Istanbul se desfășoară 
cea de-a 7-a ediție a campiona
tului balcanic de yachting. La 
casa „Optimist", tinărul yacht- 
man român Horia Ispas s-a cla
sat pe primul loc în cea de-a 
treia regată, urmat de Kalkis 
(Turcia) și Zartalides (Grecia). 
La clasa „Finn" (concurs rezer
vat juniorilor). Gruia Ionescu 
(România) a cîștigat cea de-a 
doua regată.

• In cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Berlin 
au fost înregistrate o serie de 
rezultate valoroase. Astfel, sprin
terul Siegfried Schenke (R.D. 
Germană) a egalat recordul eu
ropean în proba de 100 m plat, 
fiind cronometrat în 10”. In 
proba masculină de ștafetă 
4X100 m, echipa R.D. Germane 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului cu 
timpul de 38”8/10. In sfîrșit, 
Hartmut Briesenick a cîștigat 
proba de aruncarea greutății cu 
21,21 m — cel mai bun rezultat 
obținut în acest an în Europa.



de peste hotare B<^ferra
Vizita președintelui

Nicolae Ceausescu va contribui
TAXE MAI MARȚ

ȘCOLI MAI 
PUȚINE...

„Condiții favorabile desfășurării
cu succes a celei de-a doua faze

la stringerea legăturilor 
între România și Venezuela 

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
VENEZUELA, RAFAEL CALDERA

La început de an 
școlar în Occident a Conferinței securității

Vizita pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, urmează să o facă 
in Venezuela va contribui la 
stringerea legăturilor intre cele 
două țări, îndeosebi în dome
niile comercial și cultura! - a 
declarat șeful statului venezue-

lean, Rafael Caldera.
Referindu-se la cooperarea 

economică româno-venezuelea- 
nă, președintele Caldera a pre
cizat că unul din principalele 
domenii de concretizare a rela
țiilor de colaborare dintre cele 
două țări il reprezintă industria 
petrolieră.

APELUL LUI JUAN PERON
Dacă Partidul Justițialist va 

ciștiga alegerile programate pen
tru luna septembrie a.c., se va 
proceda la alcătuirea unui gu
vern provizoriu, la care vor fi 
chemate să participe toate for
țele politice ale țării — a de-

CHILE: Chemare
la dialog

Guvernul președintelui Al
lende este dispus să reia dialo
gul cu anumite sectoare ale opo
ziției, îndeosebi cu Partidul creș- 
tin-democrat, dialog întrerupt la 
începutul acestei luni — a decla
rat noul ministru de interne al 
Republicii Chile, Carlos Briones, 
în cadrul primei sale conferințe 
de presă, care a avut loc la San
tiago de Chile. Guvernul, a spus 
el, este gata să discute cu opozi
ția orice fel de probleme, numai 
că acest dialog trebuie stabilit 
„fără nici un fel de condiții".

în același timp, ministrul eco
nomiei, Jose Cademartori. a vor
bit despre importanța și necesi
tatea creșterii producției și a 
instituirii controlului asupra pre
țurilor și distribuției. El a con
damnat totodată, acțiunile ace
lor sectoare ale opoziției, care 
urmăresc intensificarea speculei 
și sporirea inflației.

clarat fostul președinte argenti
nian, Juan Peron, în cadrul u- 
nei reuniuni parlamentare ex
traordinare, organizate la Bue
nos Aires. Noul cabinet — a 
spus el — se va angaja să res
pecte cu strictețe toate princi
piile democratice.

Generalul Peron a adresat, în 
cuvintul său, un apel tuturor 
cetățenilor țării, chemîndu-i la 
unitate, la renunțarea la orice 
diferende. Totodată, el a subli
niat importanța realizării unei 
strînse colaborări și a unității 
între statele latino-americane, 
pentru salvgardarea drepturilor 
legitime la independență și su
veranitate ale țărilor de 
acest continent.

Guvernul chilian a hotărit 
desființarea organizației patro
nale a proprietarilor de auto
camioane, retrăgindu-i persona
litatea juridică — informează 
agenția PRENSA LATINA. în
tr-o declarație dată publicității, 
ministrul de interne, Carlos 
Briones, arată că această măsură 
se datorează refuzului nejustifi
cat al așa-numitei Confederații 
a proprietarilor de autocamioane 
de a înceta greva ilegală, de
clanșată cu peste o lună în 
urmă și care a adus numeroase 
dificultăți transporturilor rutie
re și deservirii populației.

în acest sens, guvernul Unită, 
ții Populare — se arată în do
cument — are în vedere crearea 
unui nou sistem în domeniul 
transporturilor și adoptarea unor 
măsuri concrete care să înlăture 
efectele acțiunii sedițioase a 
reacțiunii.

Cînd, în 1967, publi
cistul francez Jean Jac
ques Servan — Schrei
ber lansa bestsellerul 
său „Sfidarea ameri
cană" multi oameni de 
afaceri și economiști 
vest-europeni au fost de 
acord cu avertismentele 
sale că industria Euro
pei occidentale era a- 
menințată de „invazia 
capitalului american".

Ofensiva pafrioților 
khmeri
armate patriotice 
khmere au lansat, 
zori, un puternic

Forțele 
naționale 
vineri în 
atac asupra capitalei provin
ciale Kompong Cham, si
tuată Ia 85 kilometri nord-est 
de Pnom Penh — infor
mează agențiile FRANCE 
PRESSE și REUTER. Ele au 
deschis focul asupra pozi
țiilor trupelor guvernamen
tale din jurul orașului, în- 
cepînd astfel o ofensivă de 
mari proporții pentru ocu
parea acestuia. Kompong 
Cham, al treilea oraș ca mă
rime al Cambodgiei, este 
complet încercuit de forțele 
patriotice de peste o lună, 
după ce acestea au tăiat șo
seaua națională numărul 7.

Acum, după numai șase am, 
după două devalorizări succesive 
ale dolarului (care și-a micșorat 
valoarea cu 27 la sută) și în îm
prejurările în care acțiunile 
unor firme americane pot fi ob
ținute la un curs scăzut, ban
cherii, oamenii de afaceri și c- 
couomiștii de peste ocean vor
besc despre „sfidarea vest-eu- 
ropeană și japoneză" la adresa 
Statelor Unite. Intr-aclcvăr, con
junctura anilor 60 pe baza că
reia americanii puteau să cum
pere cu dolarii lor (supraeva
luați în raport cu marca vest- 
germană, lira sau francul) în
treprinderi vest-europene Ia un 
preț derizoriu, pare să se fi răs
turnat. Un număr crescind de 
întreprinderi din S.U.A. devin 
„pradă ieftină" (cum se exprimă 
NEW YORK TIMES) monopolu
rilor vest-europene și japoneze.

Un serios impuls pentru acest 
nou curent l-a furnizat scumpi
rea drastică (datorită devalori
zării 
spre 
s-au 
niște 
îngrădirea importurilor. Pentru 
a nu pierde teren pe piața nord- 
americană, monopolurile vest- 
europene și japoneze s-au vâ
nt tentate să acapareze sau să 
înființeze întreprinderi în Stale-

dolarului) a exporturilor 
S.U.A., scumpire la care 

adăugat măsurile protecțio- 
adoptate în S.U.A. pentru

Noul an școlar debutează 
sub auspicii nu tocmai bune 
într-o serie de țări occiden
tale. In Anglia, școlile sînt 
obligate să reducă programul 
de studiu datorită insuficien
tei acute de cadre. Oficiul 
londonez pentru educație a 
transmis directorilor de școli 
o circulară prin care cere 
să se ia măsurile necesare 
în acest sens. în Italia, con
tinuă să crească 
manualelor școlare. Pe 
altă parte, numai la 1 
lipsesc 2 333 de săli de i 
din care cauză nu se 
asigura continuitatea 
țămîntului pentru toți elevii. 
De asemenea, în Belgia, în- 
cepînd de anul trecut, taxele 
in învățămîntul superior au 
crescut de peste două ori. 
Din această cauză, cursanții 
proveniți din mediul mun
citoresc și țărănesc repre
zintă numai 10 la sută din 
totalul studenților belgieni.

în Statele Unite continuă 
să rămînă o problemă seri
oasă creșterea continuă a 
cheltuielilor de întreținere în 
invățămintul superior. „Uni
ted States and World Re
port" arată că, în acest an, 
vor continua să crească ta
xele la colegii și universități. 
Referindu-se la insuficiența 
finanțării de către stat a re
țelei de școli, ziarul amintit 
relevă faptul că majoritatea 
școlilor de stat se află in 
pragul falimentului, multe 
dintre ele fiind obligate să-și 
închidă porțile.

europene44
APRECIERI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

preturile 
~ ) de 

Roma 
clasă, 
poate 
învă-

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane a 
examinat, la reuniunea sa de 
joi, probleme referitoare la Con
ferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare, a- 
nunță un comunicat al serviciu
lui de presă de pe lingă guvernul 
R.D.G. Datorită rezultatelor ob
ținute la consultările multilate
rale și la reuniunea miniștrilor 
de externe, de la Helsinki, re
levă comunicatul, s-au creat 
condiții favorabile pentru des
fășurarea cu succes a celei de-a 
doua faze a conferinței.

Consiliul de Miniștri al R.D.G. 
și-a exprimat speranța că do
rința de înțelegere și spiritul 
constructiv vor contribui ca, 
pînă la sfîrșitul acestui an, Con- 

euro- 
cu

tala suedeză se arată că aceas
tă tendință a fost confirmată în 
timpul lucrărilor primei etape 
a Conferinței pentru 
ritate și cooperare în
ropa. Miniștrii au exprimat 
speranța că cea de-a doua etapă 
a conferinței va contribui la ob
ținerea unor rezultate pozitive 
și concrete.

secu-
Eu-

ferința pentru securitate 
peana să se poată încheia 
rezultate fructuoase.

Miniștrii de externe ai țărilor 
nordice, întruniți la Stockholm, 
au salutat tendința generală de 
destindere în lume, constatînd 
totodată cu satisfacție că dez
voltarea relațiilor dintre țările 
europene are în prezent un pro
nunțat caracter pozitiv. în 
comunicatul oficial dat publici
tății după reuniunea din capi-

REVAlfȘĂ LA 0 „SFIDARE"
le Unite. „Societățile străine — firmelor americane s-au implan- 

constată reputatul expert econo
mist american Johnson Garret 
— și-au dat seama că dacă vor 
să vîndă acum cu succes în 
S.U.A. cel mai bun lucru este 
să se stabilească și să producă 
chiar acolo".

Mari societăți vest-europene 
ca BASF, Bayer, Unilever. Nes
tle și-au implantat o considera
bilă rețea de întreprinderi în 
Statele Unite. Firma japoneză 
constructoare de automobile 
Toyota și-a instalat fabrici de 
montaj în statele Virginia și Ca
lifornia. Societatea niponă Kyoei 
Steel Works construiește o mare 
oțelărie la Auburn (statul New 
York) iar concernul Mitsubishi 
a înființat două întreprinderi 
pentru producție de lină sinteti
că. In fruntea „operațiunilor a- 
caparare — implantare" se. află 
actualmente monopolurile bri
tanice care, numai în ultimele 
cîteva săptămîni au investit o 
jumătate de miliard de dolari 
în cumpărarea de firme ameri
cane (în domeniul comercial, în 
transporturi și în industrie).

In total, potrivit aprecierilor 
Băncii Morgan Guaranty, firme
le vest-europene și japoneze au 
învestit în S.U.A. de la începu
tul acestui an între 1.5 și 1,8 mi
liarde de dolari (anul trecut vo
lumul investițiilor a fost de nu
mai 700 milioane dolari). Și, tot 
așa cum odată cu implantarea

Franz Muhri, președintele 
P.C. din Austria, a apreciat po
zitiv. într-un interviu acordat 
săptămînalului sovietic „NO- 
VOE VREMEA", succesele con
siderabile realizate în ultimul 
timp pe linia soluționării pro
blemei securității și cooperării 
europene, ca rezultat al luptei 
consecvente a forțelor iubitoa
re de pace. Comuniștii austri
eci, a arătat în continuare F. 
Muhri, împărtășesc punctul de 
vedere al țărilor socialiste cu 
privire la necesitatea unor noi 
pași în vederea adîncirii pro
cesului destinderii, ireversibili
tății lui. Edificarea unui sistem 
trainic de securitate europeană, 
corespunde intereselor vitale ale 
Austriei, a arătat F. Muhri, re- 
levînd în context, hotărîrea 
comuniștilor austrieci de a mi
lita activ, alături de celelalte 
forțe democratice și iubitoare de 
pace din lume. în direcția mo
bilizării active a opiniei pu
blice din Austria pentru soluțio
narea favorabilă a problemei 
securității europene.

tat băncile americane (in Euro
pa occidentală există actualmen
te 108 bănci americane), astăzi 
asistăm la o înflorire a institu
țiilor financiare străine in 
S.U.A. în ultimii cîțiva ani, nu
mărul băncilor neamericane în 
Statele Unite s-a dublat. In me
tropola financiară a S.U.A.. New 
York, o treime din totalul plă
ților internaționale se face prin 
bănci neamericane.

Cu toate aceste modificări re
marcabile in fluxul investițiilor, 
decalajul dintre investițiile di
recte ale firmelor americane în 
străinătate și cele ale firmelor 
străine în S.U.A. rămine consi
derabil. Potrivit ultimelor sta
tistici publicate în S.U.A. firme
le americane au investit în Eu
ropa occidentală pînă la sfîrși- 
tul lui 1971 circa 28 miliarde do
lari in vreme ce firmele vest- 
europene investiseră în S.U.A. 
doar 8 miliarde dolari. Firmele 
americane au realizat anul tre
cut la investițiile 'or un profit 
de 2 miliarde dolari, în vre
me ce cele vest-europene au re
alizat doar 400 milioane dolari.

Oricum, însă, asistăm la 
schimbări semnificative în ter
menii și raporturile de forțe care 
au caracterizat ceea ce în dece
niul trecut era descrisă, sugestiv 
„sfidarea americană".

România

Sa $ irgul

«fe la Alger

P. NICOARA

O mare uzină a concernului BASF în statul Maryland : Revanșă 
la „sfidarea americană" ?

Vineri, 31 
inaugurată în . 
membri ai Consiliului Revo
luției și ai guvernului alge- 
rian, precum și a numeroase 
delegații de peste hotare — 
cea de-a zecea ediție jubili
ară a Tîrgului internațional 
de la Alger. La această ma
nifestare, considerată printre 
cele mai _ importante din 
lume, avînd in vedere par
ticiparea externă, sînt pre
zente anul acesta circa 
45 de țări de pe toate conti
nentele.

România prezentă la toate 
cele zece ediții ale Tirgului, 
expune îndeosebi produse 
ale industriei constructoare 
de mașini — tractoare și alte 
mașini agricole, autoturisme 
„Dacia", autocamioane bas
culante^ utilaje miniere, mo
toare Diesel și electrice, ma- 
șini-unelte bine cunoscute în 
multe țări ale lumii, precum 
și machetele unor reprezen
tative construcții navale și 
de material rulant, printre 
care cargourile cu deplasa
ment de 2 150 și 4 500 tone, și 
vagoane pe patru osii de 80 
de tone. Sectorul electroteh
nic și electronic este repre
zentat prin aparataje de joa
să și înaltă tensiune, gru
puri electrogene, mașini e- 
lectronice de calculat, calcu
latoare electronice de birou. 
Cele aproximativ 20 de în
treprinderi românești de co
merț exterior prezente la 
Tîrgul internațional de la Al
ger, expun, de asemenea, și 
alte produse ale industriei 
chimice și farmaceutice, ma
teriale și utilaje pentru con
strucții, 
nuri de 
trunesc 
larg.

Chiar 
chiderii 
pavilionul românesc a 
noscut o mare afluență 
vizitatori, mărturie a intere
sului crescind față de pro
dusele „made în Romania".

august, a fost 
prezența unor

precum și unele bu- 
Larg consum care în- 
aprecierile publicului
din prima zi a des- 
Tîrgului de la Alger, 

cu- 
de
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• ÎNTR-UN COMUNICAT
DAT PUBLICITĂȚII DE A- 

PRESA
Afga-
Regal 
Cam- 

re-

DAT PUBLICITĂȚI___
GENȚIA KHMERA DE 
se anunță că guvernul 
nistanului și Guvernul 
de Uniune Națională al 
bodgiei se vor recunoaște 
ciproc și vor acționa în direc
ția întăririi legăturilor de prie
tenie.

neze, a subliniat, între altele, că 
rezultatele pozitive ale recente
lor convorbiri dintre Pakistan 
și India au creat condiții favo
rabile destinderii situației în 
Asia de sud și normalizării re
lațiilor dintre țările din această 
regiune.

« ÎN CAPITALA COASTEI 
DE FILDEȘ s-au încheiat, joi, 
lucrările celei de-a șasea Con
ferințe „Pacea mondială prin 
drept", desfășurată timp de 
cinci zile, cu participarea a pes
te 2 000 de delegați, juriști de 
pe cele cinci continente.

Turneul lui Kurt 
Waldheim

• AZIZ AHMED, ministru se
cretar de stat pentru apărare șl 
afacerile externe al Pakistanu
lui, și-a început, joi, vizita ofi
cială în capitala R.P. Chineze 
— anunță agenția CHINA NOUĂ. 
Luînd cuvîntul la recepția ofe
rită în cinstea oaspetelui pakis
tanez, Ci Pîn-fei, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chi-

• SECRETARUL GENERAL 
AL ON.U., Kurt Waldheim, și-a 
încheiat, vineri, vizita de infor
mare întreprinsă in Israel ple- 
cind in continuarea turneului 
său în Orientul Apropiat, spre 
Cairo.

într-o declarație făcută presei, 
Kurt Waldheim și-a afirmat 
convingerea că Națiunile Unite 
sînt în măsură să contribuie la 
găsirea unei soluții politice 
a situației din zonă, dar a men
ționat că se va referi la șansele 
unei reglementări pașnice după 
convorbirile" pe care le va avea 
în celelalte capitale incluse în 
turneul său.

• CU O FOARTE LARGĂ 
MAJORITATE — 87 voturi pen
tru, unul contra și 4 abțineri — 
Adunarea Organizației Aviației 
Civile Internaționale (O.A.C.I.), 
care se desfășoară în prezent la 
Roma, a adoptat o rezoluție în 
problema deturnării, la 10 au
gust a.c., a unui avion libanez 
de pasageri de către aviația 
militară israeliană. Rezoluția, 
prezentată de un grup de 34 de 
țări arabe și africane, care a 
fost amplu dezbătută, „lansează 
un apel urgent Israelului să se 
abțină de la comiterea oricărui 
act de intervenție ilicită împo
triva transportului aerian civil 
internațional, a aeroporturilor 
și altor instalații și servicii uti
lizate de acesta". Totodată, 
Israelul „este avertizat solemn 
că, în cazul în care va continua 
să comită asemenea acte, Adu
narea va adopta alte măsuri 
pentru protejarea aviației civile 
internaționale".

O parte din membrii ex
pediției care vor participa la 
operațiunea cunoscută sub 
denumirea „Loch Ness în 80 
de zile" este gata de start. 
Primul obiectiv al acestei o- 
perațiuni este de a confirma 
existența în lacul scoțian 
Loch Ness, așa cum susțin 
localnicii, a peștelui-monstru 
numit „Nessie".

în cursul celor 80 de zile, 
care vor începe la 6 septem
brie, Loch Ness va fi explo
rat în toate sensurile cu aju
torul unui submarin împru
mutat de exploratorul Jac
ques Cousteau. Submersibi
lul va fi echipat cu camere 
de luat vederi, bazate pe 
raze infraroșii, faruri puter
nice, detectoare de pești.

Cei 15 membri japonezi ai 
expediției, dintre care trei 
sînt femei, au fost selecțio
nați din 2 600 candidați, 
veniți din toate regiunile 
Japoniei. în vederea acțiunii, 
antrenamentele s-au organi
zat în apele lacului Motos 
de la poalele muntelui Fuji.

• EDWARD GIEREK, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit pe ministrul sănătății, 
învățămîntului și bunăstării al 
S.U.Â., Caspar Weinberger, care 
se află în Polonia — transmite 
agenția P.A.P. Au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
cooperării polono-americane in 
domeniile medicinei, științei și 
învățămîntului, precum și pro
bleme ale lărgirii colaborării 
economice reciproc avantajoase.

Exasperarea
directorului...

• EXASPERAT DE CELE 
TREI HOLD-UP-URI înregis
trate în cursul lunii august la 
Banca din Velletri (localitate si
tuată la 40 km sud de Roma), 
directorul acesteia a hotărit în
chiderea băncii pînă la adopta
rea unor măsuri eficiente 
securitate. într-o notă 
cativă. fixată pe ușa 
„onorata clientelă" este

de
expli- 

băncii, 
infor

mată că hotărîrea de închidere 
a băncii a fost adoptată în „in
teresul tuturor !“.

Dintre realitățile ce se gra
vează in memorie, atunci 
cînd ai cunoscut îndeaproape 
Vietnamul și oamenii săi, nu 
lipsește imaginea expresivă 
și, de ce n-am spune-o, au
reolată a tineretului acestei 
țări. Omisiunea este imposi
bilă în aprecierea selectivă a 
valorilor morale fundamen
tale ale unui atît de greu și 
dureros încercat popor, din 
simplul motiv că tînăra ge
nerație vietnameză a inves
tit o remarcabilă contribuție 
atît în marea victorie dobin- 
dită prin restabilirea păcii 
în Vietnam, cit și în ampla 
bătălie ce se duce acum pen
tru lichidarea urmărilor răz
boiului, pentru refacerea și 
impulsionarea economiei.

Trăind mai bine de un an 
de zile pe meleagurile înde
părtate ale Vietnamului am 
putut constata că nu a exis
tat poziție înaintată pe fron
tul luptei contra agresiunii, 
ori pe cel al muncii, in care 
tineretul să nu fie prezent, 
înrolați în Armata populară 
de eliberare sau în formațiu
nile de autoapărare din orașe 
și uzine, din comune ori mici 
sate, tinerii vietnamezi — bă
ieți și fete — cu patosul și ar
doarea caracteristice vîrstei 
tuturor elanurilor, s-au dă
ruit cauzei sfinte a libertății 
și demnității naționale. Mul
ti dintre ei au pierit, firește, 
dar sacrificiul lor suprem a 
intrat de acum în emoțio
nantele file de istorie scrisă 
în anii din urmă. Jertfa ne- 
număraților tineri apărători 
ai fierbintelui pămînt vietna
mez se încorporează acum 
în neegalatele trăiri de iz- 
bindă și libertate ale celor 
ce au rămas, ale întregii na
țiuni.

I-am cunoscut pe minună
ții tineri ai Vietnamului in 
pozițiile de artilerie din ju
rul capitalei sau altor orașe 
minuind cu precizie tunurile 
care au provocat grele pier
deri dușmanului aerian. 
I-am întîlnit în uzine și fa
brici — multe dintre ele e- 
vacuate — muncind tot atît 
de eroic pentru neîntrerupta 
aprovizionare a combatanți
lor cu cele trebuitoare luptei; 
pe nesfîrșitele culturi de o- 
rez, de ceai sau de plante 
necesare deopotrivă traiu
lui populației ca și produc
ției de apărare. I-am văzut, 
de asemenea, în timpul 
supremei încleștări cu duș
manul, luptînd din răsputeri 
pentru degajarea clădirilor 
distruse, pentru salvarea su
praviețuitorilor, îngrijind ră- 
niții în spitale, ori acordind 
primele ajutoare celor abia 
scoși de sub dărîmături.

Și totul era făcut cu mult 
firesc, cu o matură înțele
gere a dramatismului acelor 
zile și nopți, săptămini și 
luni de dîrză rezistență, dar 
și cu înflăcărare tinerească. 
N-am să uit, bunăoară, nici
odată exclamația de bucurie a 
zecilor de ostași aflați în adă
posturile individuale înșirate 
pe strada Tran Phu din Ha
noi, acea explozie de strigăte 
care a însoțit căderea în flă
cări a două gigantice bom
bardiere „B-52", în noaptea 
de 27 decembrie...

Sentimentul responsabili
tății pentru destinul ță
rii de pe țărmul Golfului 
Tonkin, pentru interesele ei 
fundamentale se face simțit 
în tot ce au întreprins și in-

treprind cu bravură, cu înal
tă dăruire tinerii vietnamezi. 
Am asistat, după cîteva luni 
de la semnarea Acordului de 
pace, la reuniunea națională 
a tinerilor încadrați in miș
carea denumită „cele trei 
pregătiri", mișcare ce sinte
tizează voința tineretului 
„de a fi prezent acolo unde 
Partidul celor ce muncesc o 
cere", „de a-și asuma toate 
sarcinile încredințate de pa
trie" și „de a îndeplini mi
siunile cele mai grele". „Ța
ra noastră este săracă, avio-

urce treptele profesiei de la 
categoria a doua la a patra.

Cu aceeași superioară în
țelegere a rolului ce-i revine 
în efortul general de redre
sare a economiei țării grav 
afectate de război muncesc 
și tinerii ogoarelor, elevii și 
studenții din R.D. Vietnam. 
In provincia Ha tay, de pil
dă. mi s-a vorbit și am pu
tut vedea în plin lucru un 
șantier de hidroameliorații 
preluat în întregime de că
tre tineri. Zilnic, pentru rea
lizarea importantelor lucrări

Tineretul eroic
al R. 0. Vietnam

însemnări de EKflL GEORGESCU

nul nu trebuia abandonat" 
— declara, de la tribuna en
tuziastei reuniuni, pilotul Do 
Van Lanh, erou al Armatei 
populare, descriind apoi so
bru fără emfază, cum a reu
șit să-și salveze avionul ava
riat in cursul luptei și, în 
zborul de întoarcere la bază, 
să mai doboare un „Phanton 
F-4", al treilea în timp de 
numai două zile.

Ngo Thi Suri este o tînăra 
care, ca alte mii și mii de 
tineri muncitori vietnamezi, 
înțelege că in noua etapă, 
de reconstrucție și dezvoltare 
a țării, trebuie mers in pas 
cu tehnica nouă. în cadrul 
aceluiași forum tineresc ea 
spunea : „Pe șantierul nr. 
140, unde lucrez ca sudor, 
tovarășii mei știu că noua 
perioadă este noul front de 
luptă al generației tinere. 
Pentru aceasta ne impunem 
o disciplină severă și serioa
să în muncă și, mai ales, fa
cem totul spre a ne însuși 
tehnica nouă, pentru a fi 
specialiști în meseriile noas
tre". Gîndind și acționînd așa, 
Ngo Thi Șuti depășește per
manent norma de producție 
și-și perfecționează califica
rea, reușind in scurt timp să

de aici, organizația provin
cială a Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min" mobi
lizează cite 5 000 de tineri. 
Ei au reușit să dea deja in 
folosință un canal de peste 
15 kilometri, lucrare ce a ne
cesitat dislocarea a aproxi
mativ 1 250 000 de metri cubi 
de pămînt. în zona suburba
nă a Hanoiului, în comuna 
Yen Vien, alături de țăranii 
cooperatori și de muncitori, 
la înlăturarea distrugerilor 
provocate de război, la nive
larea celor peste 300 de cra
tere de bombe au lucrat, ne- 
precupețindu-și eforturile, 
500 de elevi ai școlii gene
rale Nguyen Gia Thieu, pre
cum și 140 de învățători și 
învățătoare ai școlilor din 
comunele vecine și numeroși 
ostași ai Armatei populare.

Rememorînd aceste cîieva 
impresii despre tînăra gene
rație vietnameză, despre ți
nuta sa responsabilă și pa
triotică, mă gindesc că în 
buchetul realizărilor cu care 
oamenii muncii, întregul po
por din R.D. Vietnam întîm- 
pină sărbătoarea națională 
se află și contribuția meri
torie a acestor tineri minu
nați ai Vietnamului eroic.

A

încheierea sesiunii de vară
a Comitetului pentru dezarmare

Critici severe în legătură cu situația de 
stagnare a negocierilor

La Palatul Națiunilor Unite din Geneva, s-au încheiat, la 30 
august, lucrările sesiunii de vară, a doua din acest an, a Confe
rinței Comitetului pentru Dezarmare, organism specializat al 
O.N.U. pentru. tratativele în domeniul dezarmării, la care au 
participat 25 din cele 26 de țări membre ale Comitetului.

Comitetul urmează să supună 
obișnuitul raport privind nego
cierile de pe parcursul anului 
1973 viitoarei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

Deși, conform mandatului ce 
i-a fost conferit, pe agenda Co
mitetului figurează o serie de 
măsuri importante și urgente 
de dezarmare, cum sint înceta
rea cursei înarmărilor, gama 
largă de măsuri prioritare în 
domeniul dezarmării nucleare, 
chestiunea dezarmării generale 
— care constituie obiectivul 
fundamental al tratativelor —,

• DUPĂ CUM TRANS
MITE AGENȚIA A.C.T.C., 
R.P.D. Coreeană a fost admi
să ca membru al UNCTAD, 
în cadrul celei de-a 13-a se
siuni a Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare, organ 
permanent al UNCTAD.

• ÎN 34 DE MARI ORAȘE 
AMERICANE a fost înregistrat, 
in luna august, un nivel ridicat 
al șomajului. Ministerul Muncii 
a anunțat că, în fiecare al cinci
lea mare oraș al Statelor Unite, 
șomajul a atins sau a depășit 6 
la sută din totalul persoanelor 
apte de muncă, față de un nivel 
pe scara națională de 4,7 la sută.

• LA 30 AUGUST, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-583“. Centrul de coor
donare și calcul efectuează 
prelucrarea informațiilor recep
ționate de la bordul satelitului.

precum și unele măsuri parția
le, și în acest an negocierile de 
fond asupra acestei problematici 
au fost eludate. După cum se 
știe, tratativele din Comitet au 
fost cantonate în sfera unor 
probleme marginale, limitîndu- 
se în special la examinarea mă
surii parțiale a interzicerii per
fecționării producției și stocării 
armelor chimice și distrugerea 
acestora și, într-o mai mică mă
sură. la problema încetării ex
periențelor nucleare în mediul 
subteran, fără ca să se fi obți
nut insă rezultate concrete. Â- 
ceastă situație de stagnare, care 
tinde să se perpetueze de mai 
multă vreme, a generat nume
roase critici la adresa activită
ții comitetului, atit din partea 
unor țări membre, cît și în co
mentariile presei internaționale. 
Lipsa de productivitate a nego
cierilor din Comitet va atrage, 
după toate indiciile, critici se
vere din partea statelor mem
bre ale O.N.U.. la apropiata se
siune a Adunării Generale.

Ca și în alți ani, 
României în acest 
dînd 
ferm 
nostru la cauza păcii ’și securi
tății internaționale, a expus de
taliat poziția țării noastre în 
problemele dezarmării, declarîn- 
du-se pentru adoptarea unor 
măsuri concrete în domeniul o- 
pririi cursei înarmărilor, dezar
mării nucleare și al dezarmării 
generale, pentru așezarea între
gii activități a Comitetului pe 
făgașul unor înfăptuiri practice.

delegația 
in acest organism, 

expresie atașamentului 
al partidului și statului
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• CAMERA COMUNELOR A 
CANADEI a adoptat, joi noap
tea, în a doua lectură, proiectul 
de lege guvernamental, care 
preconizează încetarea grevei 
generale a celor 56 000 de fero
viari neoperativi și reluarea lu
crului.
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„Un pas

important"

Ecoul recentului 
acord indo- 
pakistanez

■

Luînd cuvîntul în fața 
membrilor fracțiunii parla
mentare a Partidului Congre
sul Național Indian, de gu- 
vernămînt, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, a 
salutat recentul acord indo- 
pakistanez în probleme uma
nitare rezultate de pe urma 
războiului indo-pakistanez 
din decembrie 1971 și și-a 
exprimat speranța că el va 
fi îndeplinit în întregime.

La rindul său, S. D. Shar
ma, președintele Partidului 
Național Indian, a apreciat 
acordul de la Delhi ca un 
pas important pe calea sta
bilirii unor relații pașnice 
in această zonă a lumii. 
„Noi dorim nu numai relații 
de bună-vecinătate cu Pa
kistanul. Noi vrem să lup
tăm împreună pentru bună
starea popoarelor noastre", a 
declarat Sharma.

Liderii diferitelor partide 
politice, diverși oameni poli
tici din Pakistan, au apro
bat rezultatele tratativelor 
indo-pakistaneze și realizarea 
acordului dintre cele două 
țări. Ei au dat o înaltă apre
ciere rolului primului mi
nistru al Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, in realiza
rea înțelegerii. Referindu-se 
la acest acord.. Aziz Ahmad, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Exter
ne al Pakistanului, care a 
condus delegația țării sale 
la convorbirile de la Delhi, 
a arătat că „acordul are o 
importanță excepțională și 
va fi salutat de milioane de 
oameni din Pakistan, Ban- 
gladesch și India".

Intr-o convorbire cu zia
riștii la Dacca, primul mi
nistru al Republicii Bangla
desh. Mujibur Rahman, și-a 
exprimat satisfacția in legă
tură cu încheierea acordului 
dintre India și Pakistan și 
a apreciat acest acord ca o 
victorie a forțelor iubitoare 
de pace din Asia de Sud.


