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COOPERATORII DIN IANCA FAȚĂ ÎN FATĂ CU CAMPANIA

Exemplul bunului
gospodar

• FIECARE MINUT DE LUMINA FOLOSIT CU MAXIMĂ EFICIENTA • PE PRIMELE SUPRAFEȚE 
DE PORUMB, O PRODUCȚIE DE 7 000 KG LA HECTAR • CONTINUA VALABILITATE A PROVER
BULUI : „FĂ-TI IARNA CAR Șl VARA SANIE" • VA RECOMANDĂM O INIȚIATIVĂ DE LA 

S.M.A. IANCA.

Sub semnul dorinței comune de dezvoltare 
a colaborării între cele două țări și popoare

Ora 21. La cooperativa agricolă 
din Ianca, județul Brăila, a în
ceput de citeva minute obișnuita 
ședință de plan. în jurul mesei, 
vicepreședintele Vasile Popescu 
(președintele Fătu Șocariceanu, 
Erou al Muncii Socialiste, deși 
se află în plină... campanie de 
examene la București, se inte
resează din două în două zile 
de mersul campaniei agricole, 
de munca consătenilor săi) și 
inginerul șef Mihai Petrică se 
sfătuiesc, cum au făcut-o de a- 
tîtea ori, cu brigadierii, cu șefii 
de echipe, cu alți gospodari ai 
satului. Se răsfoiesc in memorie 
imaginare carnete de însemnări. 
„Da — se constată in consens 
— ziua a fost bună de lucru și 
cooperatorii au folosit fiecare 
minut de lumină". La floarea- 
soarelui au ieșit astăzi la muncă 
120 de oameni. 70 de hectare 
și-au dat, pină acum, rodul. Au 
mai rămas 380 ha. Mult la pri
ma vedere, dar timpul aici a 
fost mai umed ca-n alte locuri 
și recolta n-a ajuns la deplina

OVIDIU MARIAN 
ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a Il-a)

Tractoare și sonde, în plină campanie de obținere a rodului 

pămîntului.

Foto : ȘTEFAN WEISS
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Pentru promoția 1973, 
Ia 1 septembrie s-a 

inaugurat

S în cursul zilei de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat obiective industriale 
din Caracas ® Vineri seara, 
președintele Consiliului de 
Stat al României a avut o 
întîlnire cu ziariști venezueleni 
și cu corespondenți ai presei 
străine 9 La sediul ambasa
dei române din Caracas, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit o recepție în onoarea 
președintelui Rafael Caldera 
și a doamnei Alicia Pietri de 
Caldera O înalților soli ai 
poporului român le-au fost 
adresate mesaje de prietenie 
și caldă simpatie de către 
reprezentanți ai unor organi
zații, instituții și cetățeni ai 
Venezuelei $ Sîmbătă dimi
neața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a început vizita 
in statul Bolivar, unul din prin
cipalele centre industriale ale 

Venezuelei.

CALITATEA- 
un criteriu la care 

ne raportăm 
in permanență
La Fabrica „Flacăra roșie4* București

„Autocontrolul 
și controlul muncitoresc 

reciproc"

PRIMUL i

Ce probleme a ridi
cat prezentarea 
la post a tinerilor 

profesori repartizați 
în județul Brâila

Citiți în pagina a IlI-a

Reportajul vizitei 
in zona Guayana

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU”

• Jesus Faria, secretar general 
al Partidului ( onuniist din Venezuela
Duminică dimineața, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit la reședința 
sa din Caracas — La Vineta — 
pe tovarășul Jesus Faria, secre
tar general al Partidului Comu
nist din Venezuela.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Au fost de față, de asemenea, 
Eduardo Gallegos Mancera, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C, al P.C.V., și Al

fredo Ponce, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.V.

Tovarășul Jesus Faria a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele Partidu
lui Comunist din Venezuela, cel 
mai cordial salut. El a relevat 
că membrii P.C.V. se. bucură de 
prezența în Venezuela a condu
cătorului partidului și statului 
nostru, salută și sprijină din 
inimă această vizită, fiind pe 
deplin încredințați că ea va duce 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și popoare. Co-

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Pompeyo Marquez, secretar general 
al Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) 

din Venezuela
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit duminică. 9 septembrie, pe 
Pompeyo Marquez, secretar ge
neral al Mișcării pentru Socia
lism (M.A.S.) din Venezuela, 
care a fost însotit de tovară
șii Teodor Petkoff și Eloy Tor
res, membri ai Comisiei Exe
cutive a M.A.S.

A participat tovarășul Ste

fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Conducătorii M.A.S. au sub
liniat marea însemnătate a vi
zitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Venezuela, con
tribuția ei la dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor româno- 
venezuelene. ceea ce corespunde 
intereselor si dorinței poporu
lui venezuelean. Ei au expri
mat. totodată. încrederea că ex-

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Început tinerilor li se pă
rea că va fi destul de dificil să 
facă față unei inițiative care-i 
angaja. „Ei da, își spuneau, înțe
legem să ne controlăm singuri 
operațiile executate pe bandă, 
dar cum o să controlăm noi — 
aflați de-abia la început de me
serie — pe colegii care ne pre
ced în linia tehnologică, se 
poate întîmpla să fie muncitori 
cu experiență și ce o să zică, și 
apoi pentru asta există contro
lori de calitate I Ca să nu mai 
vorbim de faptul că fiecare 
avem un plan propriu de rea
lizat și dacă stăm să verificăm 
și munca altuia pierdem minute 
prețioase". Pentru a se ajunge 
la un acord, la înțelegerea ne
cesității introducerii inițiativei 
în discuție „Autocontrolul și 
controlul muncitoresc reciproc" 
a fost nevoie de răbdare, și nu 
puțină, a trebuit ca mai ' întîi 
autorii ei — comuniștii liniei 
tehnologice nr. 1 — să demon
streze că astfel calitatea produ
selor executate aici, la Fabrica 
de pielărie și încălțăminte „Fla
căra Roșie" din București, are 
serios de cîștigat. După aceea

însă, cînd argumentele palpabile 
își spuseseră deja cuvîntul, cînd 
faptele au atestat viabilitatea și 
oportunitatea ei, inițiativa a 
devenit un bun al tuturor.

Și iată-ne acum în sala unde 
se află linia tehnologică nr. 5 
urmărind îndeaproape funcțio
narea mecanismului autocontro
lului șî controlului muncitoresc 
reciproc, remarcînd exigența de

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a)

începutul fiecărui septembrie 
marchează în calendarul vieții 
școlilor sosirea celor mai tineri 
dascăli, absolvenții universități
lor și institutelor pedagogice 
care, peste puțin timp, își vor 
desfășura primele ore ale nobi
lei profesiuni alese. în acest an, 
județul Brăila a primit prin re
partiție peste 160 cadre didac
tice, educatoare, învățători, pro
fesori de diverse specialități, a- 
tit in mediul rural, cit și in 
orașe.

O primă apreciere pozitivă a- 
supra promoției ’73 : marea ma
joritate a celor repartizați s-au 
prezentat la posturi înainte de 
1 septembrie pentru a cunoaște 
unitățile școlare, viitorii colegi, 
pentru a da o mină de ajutor 
la ultimele pregătiri ce se fac 
pentru deschiderea noului an de 
invățămint.

Locurile așa-zis „dificile" au 
fost onorate pînă acum fără ce
reri de negație. De pildă, în co
muna Mărașu, aflată în Insula 
Mare a Brăilei, la Școala gene
rală Plopi s-au prezentat la

calin stanculescu

(Continuare în pag. a ll-a)

UN NOU SUCCES LA LOTRU
Pe marele șantier al hidrocentralei de pe Lotru s-a consem

nat duminică un nou succes : străpungerea galeriei Debușare — 
Jieț — Groape Seacă III, in lungime de 3 855 metri. Galeria 
face parte din ramura vestică a captărilor secundare, menite să 
contribuie Ia asigurarea in lacul principal de la Vidra a debi
tului necesar pentru funcționarea hidrocentralei la întreaga 
ei putere. Această nouă victorie in „bătălia pentru apă" în care 
s-au angajat colectivele de muncă de pe Lotru, a fost cîștigată 
cu 15 zile în avans față de grafice. Odată cu această străpungere, 
lungimea totală a galeriilor subterane săpate pe șantierele de 
la Lotru depășește o sută de kilometri.

SPORT
)

FOTBAL: Comenta
rii, rezultate tehnice, 
clasament

CICLISM: Turul Ro
mâniei

SPORT DE MASA: 
Timișoara — un copil 
vitreg al Federației 
de tenis ?

Alte manifestări la 
zi : rugbi, handbal, 
tenis, orientare turis
tică, lupte libere

In pagina a V-ă

iți

Iată-i pe primii trei clasați în turul ciclist al României ; 
Vasile Teodor — în centrul imaginii, încadrat de Vasile Sele- 
jan (locul doi) și Ion Cernea (locul trei) foto ; GH. CUCU
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NOASTRE Dt FIECARE ZI

neanali-
N e interesăm

Concursurile 
pompierilor 

militari la o
O simplă enumerare a acțiu

nilor educative inițiate în une
le organizații U.T.C. din județul 
Galați, organizații cu activitate 
intensă, laborioasă, are darul să 
reliefeze un fapt plin de semni
ficații : dezbaterea proiectului 
de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, a determinat 
multe îmbunătățiri de substan
ță, a înviorat munca de for
mare moral-cetățenească a ti
nerilor. Reținem in primul 
rind o mai adecvată abordare a 
elementelor de comportament 
individual, și nu în ultimul rind 
sporirea convergenței forme
lor și modalităților folosite ist 
condițiile unei accentuate di
versificări a acestora, fapt care 
stă la baza creșterii eficienței 
muncii educative, a formării u- 
nor convingeri morale ferme. La 
stația de utilaj de construcții si 
transport de la I.C.M.S. Galați, 
găsim argumente convingătoare 
in acest sens : după dezbaterea 
în organizații a proiectului de 
norme, au sporit intilnirile ti
nerilor eu juriștii, cu activiștii 
de partid și de stat, cu oameni 
care le pot oferi mereu pilde ■ 
semnificative de viață. Gazeta 
de perete supune discuției cel 
mai recent „caz" (din cele ci
teva descoperite de inginerul 
Gheorghe Petrache. secretarul 
organizației U.T.C. din secția de 
reparații auto și utilaj, in ur
ma unui raid pe tema respec
tării programului de lucru). Sta
ția de radioamplificare difu
zează portrete de fruntași, o- 
magiază în cuvinte calde pe cei 
mai buni, nu-i uită insă nici pe 
cei certați cu disciplina : șo
ferii Vasile Baleca. Tănăsache 
Diagu, Măriri Soare și Nicu 
Dima, toți patru învinuiți de 
nerespectarea colegilor de mun- - 
că. Ștefan Burcan pentru ati
tudine necuviincioasă față de 
membrii comisiei de control 
tehnic etc. Ascultăm pe o bandă 
de magnetofon un raid-anche- 
tă efectuat de comitetul 
la locurile de muncă ale 
lor care nu consemnează 
aspectele negative, ci le 
mentează cu ajutorul celor în 
cauză sau al altora, in spiritul 
proiectului de norme. Progra
mul brigăzii artistice de agita
ție este și el parcă rupt din 
viată, sugerînd căile de ur
mat. insistînd cu acuratețe a- 
supra datelor oferite de realita
te. în adunările generale, un 
climat al responsabilității. al 
opiniei clare. Dintre multele 
exemple ne oprim doar asupra 
unuia : Constantin Focan. se
cretar al organizației de la 
secția exploatare nr. 1, e cri
ticat si sancționat aspru de co
legii săi pentru nesinceritate, a- 
rogantă? incăoățînare. deci oen- 
tru defecte de caracter. Și a- 
ceastă enumerare de acțiuni, 
forme și modalități ar putea 
continua, credem însă că sînt 
de-ajuns pentru a configura li
niile de forjă ale unei activi
tăți care asigură climatul ne
cesar interiorizării preceptu
lui moral în așa fel îneît acesta 
să se cristalizeze în 
trainice.

Dar nu peste tot 
proiectului de norme 
mată de aproape de 
ficator în planul 
cum era necesar, și au apărut 
semne de mulțumire după o 
simplă lectură sau după încă o 
acțiune cum ar fi o intîlnire sau 
un simpozion pe teme de educa-

U.T.C. 
tineri- 

doar 
și CO-

convingeri

dezbaterea 
a fost ur- 
actul edi- 

realității. așa

ție, fără a se face cu adevărat 
primii pași in raportarea la 
prevederile cuprinse in codul 
de norme morale ale vieții și 
muncii comuniștilor, a diferite
lor aspecte sau fenomene din- 
tr-o organizație sau alta. Pe 
șantierul 2 al Trustului de 
construcții din Galați, de pil
dă, organizațiile de tineret au 
discutat numai chestiunea în
deplinirii sarcinilor de plan si 
aceasta într-un mod 
tic, superficial.
însă și de alte probleme ridi
cate de tineri și Ștefan Icona
rii, secretarul comitetului ** ~
ne spune : ..Noi avem 
constructori foarte buni, 
dintre ei cu rezultate minunate 
în activitatea de pe șantier, dar 
pină in prezent nici unul n-a 
fost stimulat material. Ei sint 
excluși automat de la premie
re. Sint premiați numai 
de formații, sau șefii de 
Cind m-am ridicat și am 
această chestiune mi s-a 
puns că să-i las în pace 
U.T.C.-ul". Și dumnealui, secre
tarul Ștefan Iconaru, s-a con
format, i-a lăsat în pace deși 
este convins și astăzi că atit el 
cit și tinerii au dreptate, că nu 
este moral să nu lupți pentru 
a impune o normă de etică și 
echitate. O aprofundare pină 
la interiorizare a prevederilor 
cuprinse in proiectul de norme 
nu numai că i-ar fi dat tăria 
necesară lui Ștefan Iconaru, dar 
ij-ar fi indicat, credem, și calea 
de acțiune pentru a-și îndepli
ni sarcina, de a-i reprezenta cu 
adevărat pe tinerii din acest 
șantier.

In altă parte a județului, în 
comuna Cavadinești, după dez
baterea proiectului de norme, 
s-a inițiat simpozionul, intitu
lat : „Tineret, entuziasm, com
portare", 15 tineri fără ocupație 
au fost integrați în producție, 
s-au organizat diferite alte ac
țiuni educative. Eficiența aces
tei activități se vede și în aceea 
că situația infracțiunilor din 
comună s-a ameliorat simți
tor : in 1972 au fost 12 cazuri 
de huliganism, in 1973 pină in 
prezent, doar două cazuri. Au- 
tomulțumirea și-a făcut însă 
repede loc și bunele intenții nu 
mai sint continuate. Așa se 
face că acum, noi descoperim 14 
tineri care nu participă la mun
că, organizații U.T.C. care nu 
s-au intrunit de multă vreme, 
membrii în comitetul comunal 
U.T.C. care nu iși îndeplinesc 
sarcinile. S-au angajat prin pro
grame de activitate să confec
ționeze gazeta și să evidențieze 
acolo pe cei mai buni, dar 
și-au onorat promisiunea, 
și aceasta tot o chestiune 
morală.

Străduința în aplicarea 
iectului de norme trebuie, 
sigur, să aibă în vedere forma
rea unei opinii sănătoase, pu
ternice în rindul tinerilor co
muniști, în cadrul organizațiilor 
U.T.C. Aici. în activitatea de zi 
cu zi, manifestările practice pot 
fi examinate in desfășurarea lor, 
se pot lua măsuri de prevenire, 
se poate acționa eficient. Cind 
nu se ia însă o poziție hotărită 
împotriva neajunsurilor, cind 
într-o organizație (de la In- 
trer>rinderea mecanică navală 
Galați) multi tineri absentează 
nemotivat de la program și în 
adunarea generală se așteaptă 
cîte 20 de minute pină ce se 
mai înscrie cineva la cuvînt, nu

U.T.C. 
tineri 

unii

șefii 
lot.

spus 
răs-

cu

Așa 
■scoperim 14

nu 
Este 
. de

pro- 
dc-

putem vorbi de o asemenea 
pinie. Și in aceste cazuri, cre
dem că este necesar ca proiec
tul de norme să devină un ins
trument permanent de acțiune 
politică ; fiecare normă înscrisă 
in acest cod să se bucure de o 
tratare specială, fiecare să con
stituie izvorul unor acțiuni e- 
ducative politico-ideologice, ac
țiuni cu un bogat conținut, a- 
tractive în formă. Acolo unde 
deja s-a procedat în acest fel 
se relevă nu numai o substanția
lă îmbunătățire a educației 
moral-cetățenești, ci și a în
tregii vieți de organizație.

ION CHIRIC

(Urmare din pag. 1)

maturitate. Tocmai de aceea s-a 
apelat la intervenția manuală a 
cooperatorilor, pină cind cele 
două combine ..Gloria" vor pu
tea intra in lan. Pentru buna 
desfășurare a „atacului" de virf 
sint pregătite și alte agregate. 
Pină atunci însă oamenii chib- 
zuiesc fructificarea fiecărei fe
restre de lumină, recoltarea și 
depozitarea imediată a fiecărei 
suprafețe posibile. Mosor Badiu, 
Nicolae Ciortan, Costică Mihal- 
cea și Tudor Duțu, brigadieri, 
de cimp. raportează stringerea 
porumbului de pe primele 80 de 
hectare, care au dat o producție 
medie de 7 000 kg știuleți la un 
hectar. Asupra acestei acțiuni 
se insistă in mod deosebit, de
oarece o bună parte din cele 
1050 de hectare planificate a fi 
insămințate cu griu se vor afla 
în perimetrul actual al porum
bului. Este nevoie de eliberarea 
grabnică a terenului, ararea și 
pregătirea lui. In vară, coope
ratorii din Ianca au obținut o 
producție la griu de 4010 kg la 
hectar (cu mult peste plan) și 
ei sînt deciși ca la anul ștache
ta succesului să nu coboare. 
Pentru aceasta, sute de tone de 
gunoi de grajd iau, în aceste 
zile, drumul cimpului, odată cu 
alte sute de tone de îngrășă
minte chimice.

Paralel, sînt popularizate bu
nele lucrări executate de țăra
nii. fruntași Ion Voicu, Ștefan 
Jianu. Florica Gagu, Ion Oțe- 

■ lea, Gavrilă Micu. Aneta Chivu, 
exemplul lor de hărnicie și pri
cepere fiind un stimulent pentru 
întreaga colectivitate sătească.

Dar bunul gospodar nu uită 
nici proverbul cu carul și sania. 
Intre altele, averea celor din 
Ianca o constituie și sectorul 
zootehnic : 2 300 taurine, peste 
5 000 de porci și tot atitea oi. 
Și deși iarna colindă poate a- 
cum alte păminturi, ei știu că 
va veni și aței, iar grija .pentru 
hrana animalelor nu trebuie să 
slăbească. Ău nevoie nici mai 
mult, nici mai puțin decît de 
12 000 de tone de furaje. Con
centrate și diverse. Brigadierii 
Sandu Grozea, Radu Lupașcu și 
Gheorghe Fudulu menționează 
că se înmagazinaseră, în baza 
furajeră, pină la acea oră, 500 
de tone de porumb siloz, dar că, 
desigur, trebuie acționat în con
tinuare cu toată perseverența. 
Pentru ca să nu-și piardă din 
calitățile nutritive, culturile du-

Acele cronometrului s-au oprit. Toți militarii sînt la posturi ; acțiunea de 
început.

stingere a incendiului a

ediție jubiliară

ble, cocenii, coletele de sfeclă, 
pepenii furajeri trebuie strinși 
in paralel cu celelalte îndatoriri 
majore ale campaniei. Se no
tează, sînt repartizate brațele de 
muncă trebuitoare, se alcătuiesc 
echipe și atelaje.

Peste citeva zile, campania

EXEMPLUL
BUNULUI

GOSPODAR
va atinge și aici cota înaltă a e- 
fortului. A avut loc verificarea 
finală a tuturor utilajelor. 31 de 
tractoare, combinele și semănă- 
torile sînt in perfectă stare de 
funcționare. Transportul roade
lor va fi asigurat de 10 autoca
mioane și 40 de atelaje. S.M.A. 
Ianca a mai pus la dispoziția 
cooperatorilor1 încă 8 tf'actoare 
cu remorci. Dar in legătură cu 
aceasta am aflat amănunte su
plimentare din partea S.M.A. 
„Am putea susține că. pentru 
noi, campania este ușoară — ne 
relatează directorul Andrei Co-

jocaru. Să vă explic. O dată, 
pentru că avem muncitori buni, 
care au făcut la timp toate re
parațiile. I-aș evidenția aici pe 
cei mai buni : Vasile Gafton, 
Costică Oțelea, Gheorghe Pă- 
nescu, Nicolae Săraru, Vasile 
Manea. Rețineți apoi că toate 
cele șase cooperative agricole pe 
care le deservim sint pregătite 
temeinic pentru campanie".

întrebăm ce se întîrnplă in 
cazul unor defecțiuni neprevă
zute. Știm că in asemenea si
tuații, stațiunile de mașini a- 
gricole apelează la intervenția 
atelierelor mobile. „Da, și noi 
știm aceasta — ne răspunde to
varășul director. Am citit chiar 
în ziarul dv. lucruri bune în le
gătură cu atelierele mobile de 
la S.M.A. Lehliu. Noi, insă, nu 
mai folosim acest procedeu. 
Ne-am procurat o stație de ra
dio prin care ținem permanent 
legătura cu fiecare secție. Dacă 
se întîrnplă ceva, se rupe o pie
să, de exemplu, ni se comunică 
imediat și o mașină de interven
ții pleacă la locul respectiv".

Reținem astfel că, pe 
operativitatea sporită in 
venții, prin noul sistem 
însemnate economii de 
ranți, mașini și oameni,
in cazul atelierelor mobile, s-ar 
afla in continuă patrulare. Con
semnăm totodată aici, in ziar, 
această inițiativă și pentru a o 
propune atenției altor stațiuni 
de mașini agricole. Avem con
vingerea că, aplicată cu atenție, 
ea poate da rezultate bune.

lingă 
inter- 

se fac 
carbu-

care,

Festivaluri 
folclorice

•; Trandafir de la 

Moldova
In pădurea de la Strunga, 

din județul Iași a avut loc 
tradiționala intîlnire folclo
rică inter-județeană : „Tran
dafir de la Moldova11, orga
nizată de Comitetul județean 
Iași pentru cultură și educa
ție socialistă și Centrul ju
dețean de îndrumare a crea
ției populare. Transformata 
in acest an îp festival și con
curs folcloric, manifestarea 
s-a bucurat de participarea a 
850 artiști amtori din jude
țele Botoșani, Suceava, 
Neamț, Vaslui, Galați, Vran- 
cea și Iași. Salutară și pre
zența altor județe din afara 
Moldovei — Mureș, Dîmbovi
ța și Caraș Severin. Au fost a- 
proape pe 10 ore de spectacol 
care, condensind in leagănul 
folcloric al păduri.. Strunga 
ceea ce are mai reprezentativ 
creația populară din această 
parte a țării, au dovedit că 
„ce-a fost verde" nu s-a 
uscat. Lucru atestat și de de
ciziile juriului, prin care tro
feele furniruite in trandafir 
au revenit celor mai auten
tici, mai originali și mai 
profunzi purtători și inter- 
preți de folclor.

ION BĂDIȚA

Simbătă și duminică în 
Capitală s-a desfășurat cea 
de a XX-a ediție a Con
cursurilor pompierilor mi
litari, o întrecere pasio
nantă, plină de neprevă
zut, îndelung aplaudată de 
numeroasa asistentă pre
zentă la această manifesta
re a măiestriei și indemî- 
nării, a curajului și stăpini- 
rii perfecte a tehnicii din 
dotare. Precedat de o fază 
de masă, concursul a an
trenat întregul efectiv al 
subunităților de pompieri 
militari realizindu-și ast
fel, cu succes, scopul final, 
acela de a mobiliza pe ti
nerii ostași și pe coman
danții lor în ridicarea mă
iestriei profesionale, in ob
ținerea unor rezultate din 
cele mai bune. Fiindcă, 
după cum aveam să con
statăm. finala a adus la 
start pe cei mai buni dintre 
cei mai buni, departajarea 
și calificarea ridicind nu
meroase probleme ca ur
mare a nivelului deosebit 
al pregătirii de luptă și po
litice la care s-au ridicat, 
fără excepție, toți militarii 
subunităților de pompieri 
din întreaga țară. Grija 
permanentă a conducerii de 
partid și de stat pentru do
tarea unităților de pompieri 
cu tehnică și utilaje mo
derne, eficiente, munca pli
nă de abnegație a coman
danților, organizațiilor de 
partid și U.T.C. pentru for
marea unor militari bine 
instruiți, căliți in lupta pen
tru apărarea avutului ob
ștesc și personal, profund 
atașați patriei și poporu
lui, și-au găsit în acest 
concurs o nouă confirma
re prin fermitatea și hotă- 
rîrea cu care ostașii pom

pieri, întreaga noastră ar
mată, se pregătesc . pentru 
apărarea patriei, a activită
ții pașnice a oamenilor 
muncii.

Am discutat îndelung cu 
reprezentanții Grupului de 
pompieri militari ai județu
lui Vaslui, i-am urmărit în 
acțiune. Am notat și nume
le lor : sergent major Be- 
jenaru Ion, sergent Cristea 
Gavril, sergent Lang Tibe- 
riu, caporal Avădani Nico
lae, fruntași Strugariu Za- 
haria-Spiridon, Pop loan, 
Chiș Simion, Lauriuc Va
sile, Ieremia Grigore. Erau 
încă sub povara emoției 
provocate de concurs, dar 
ceea ce au ținut să precize
ze este faptul că ei, alături 
de toți pompierii militari, 
au făcut și vor face totul 
pentru a se pregăti astfel 
îneît să poată executa ori
ce misiune ce le va fi încre
dințată, în orice condiții. 
Faptul că pe pieptul mul
tora dintre ei stă la loc 
de cinste insigna „Militar 
de frunte" este un argu
ment ce convinge.

Concursurile pompierilor 
militari au oferit un minu
nat prilej pentru valorifi
carea potențialului uman 
și material, pentru verifi
carea stadiului pregătirii 
de luotă și politice al sub
unităților. Rezultatele obți
nute, haremurile atinse sint 
o dovadă grăitoare a nive
lului înalt atins în pregăti
rea ostașilor pompieri, o 
mărturie grăitoare a res
ponsabilității și dăruirii cu 
care înțeleg să-si facă da
toria față de patrie.

AL. DOBRE
Foto : V. RANGA

Ieri, în județele Dolj, Mehedinți, Gorj

S-A LUCRAT CU
FORȚE SPORITE

In unitățile agricole de stat 
fi cooperatiste din județele Dolj, 
Mehedinți fi Gorj s-a lucrat du
minică cu forțe sporite. A fost

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
LA CENTRALA INDUSTRIA- I 

LA ARTICOLE CASNICE SI 
UTILAJ TEXTIL. Punctul de convergența al

eforturilor ■

parametrii funcționali superiori

astfel strinsă recolta de floarea- 
soarelui, porumb, sfeclă de za
hăr, fasole fi alte culturi de pe 
aproape 4 000 hectare, s-au eli- 
beiat de resturile vegetale 1 800 
hectare, au fost arate 
fi s-au însămințat cu 
rite culturi 2150 hectare. In a- 
cest fel, in județul Dolj, s-a reu
șit ca suprafețele de pe ca<e s-au 
recoltat culturile de toamnă si 
ajungă la 18 000 hectare, iar cele 
insămințate cu rapiță fi plante 
furajere — 6 500 ha, în timp

Mehedinți suprafețele 
însumează aproape 

insă- 
culturi 

hec-

• Briul de aur
în comuna Bărbătești s-a 

desfășurat simbătă și dumi
nică cea de-a patra ediție a 
festivalului „Briul de aur", 
organizat de Comitetul de 
cultură și educație socialistă 
al județului Vilcea. Printre 
punctele de atracție ale ma
nifestării s-au înscris spec
tacolul festiv prezentat de o 
serie de ansambluri artistice 
de amatori din cele mai re
numite vetre folclorice vil- 
cene și o șezătoare literară 
pe tema „Poezia satului con
temporan", care a reunit po
eți țărani din diferite zone 
ale țării.

Reprezentanții lotului Vaslui înaintea ultimei probe a 
con cursului.

1 340
dife-

ce în 
recoltate
10 000 hectare, iar cele 
mințate cu griu, orz fi 
furajere depășesc 6 000 
tare.

O in pădurea 

Ofeloaia
In frumosul decor al pă

durii Oțeloaia, din comuna 
Homoroade, județul Satu 
Mare, a avut loc festivalul 
folclorului codrenesc la care 
au asistat peste 20 000 de oa
meni ai muncii,

(Agerpres)
Pe podiumul de onoare. Clasamentul final : locul I — repre

zentanții municipiului București ; locul II — cei ai 
Grupului Prahova ; locul III — cei ai Grupului Sibiu.

(Agerpres)

Fabricile producătoare de bu
nuri de consum și-ău îmbunătă
țit in ultimii ani in mod apre
ciabil produsele. Dar. pentru ca 
procesul ca atare să nu cunoas
că și unele nedorite stagnări, 
un rol hotăritor revine și celor 
care se ocupă concret cu dotarea 
acestor fabrici. De aceea, ne-am 
gindit că întrebarea „Ce faceți 
pentru îmbunătățirea calității 
bunurilor de consum ? trebuie 
pusă in primul rind producăto
rilor de utilaje destinate indus
triei ușoare.

★
Turnătorie, prelucrări meca

nice. ajustaj-montaj... Aceleași 
secții ca intr-o uzină construc
toare de mașini. Vizitind „între
prinderea producătoare" a 
CIACUT (Centrala industrială 
articole casnice și utilaj textil) 
îți vine greu să admiți că aici, 
în hale obișnuite de uzină își au 
punctul de plecare hainele și 
pantofii noștri. Și totuși așa este, 
întreprinderea produce citeva u- 
tilaje de maximă importanță 
pentru industria textilă, maro- 
chinărie, încălțăminte, industria 
sticlei.

— Aportul utilajelor la calita
tea produselor într-o fabrică me
canizată. cum sint cele mai mul
te unități ale industriei noastre 
ușoare este prea evident ca să 
mai zăbovim asupra sa. Pe scurt, 
eforturile noastre sint îndrepta
te în trei direcții : reducerea 
importului, reducerea consumu
lui de metal și — dar nu in cele 
din urmă — îmbunătățirea con
tinuă a calității utilajelor.

în loc de alte comentarii, vom 
trece in revistă citeva dintre 
produsele întreprinderii care i- 
lustrcază prin ele însele reali
zarea intențiilor colectivului.

..Rampele de control pentru 
țesături" — le înlocuiesc perfect 
pe cele din import au un 
principiu de funcționare origi
nal ; înlocuirea batiurilor din

fontă prin construcții suda
te aduce o însemnată re
ducere a consumului de me
tal ; au calități funcționa
le superioare, printre care cea 
mai importantă este posibilita
tea efectuării unui control mult 
mai eficient, prin dotarea cu o 
gamă mai mare de viteze. „Ma
șina de bobinat „gateau" — a- 
similată din import —. lucrează 
cu 300 turații pe minut cu fire 
foarte fine, contribuie mult la 
calitatea tricoturilor — firul 
vopsit sub presiune capătă o cu
loare uniformă, fără degradeuri. 
„Mașina de samforizat" — pro
iect propriu. înlocuiește impor
tul. Reduce contracția țesături
lor, cărora le conferă o mare 
durabilitate și aspect plăcut..

Exemplele ar putea continua 
cu „Mașina de întins ștaif".

„Mașina de ciocănit prin vibra
ție", cu „Aparatele de determi
nat umiditatea" și „rampele de 
control", destinate exportului și 
multe, multe altele. Pentru ase
menea utilaje, colectivul fabricii 
a primit scrisori de mulțumire 
de la beneficiari. S-au primit 
insă și observații, cum au fost 
de curind cele în legătură cu 
mașina de metrat pentru „Du- 
năreana“-Giurgiu. Modul în ca
re s-a soluționat această pro
blemă este grăitor pentru stilul 
de muncă al colectivului — s-a 
luat Jegătura cu beneficiarul, 
specialiștii celor două unități 
și-au unit experiența șj cunoș
tințele și in prezent utilajul 
funcționează bine.

In bună parte, calitatea supe
rioară a utilajelor se datorează 
tineretului fabricii (70 la sută

din numărul total al salariați- 
lor). Citeva exemple — intr-un 
timp record, echipa lui Con
stantin Florea, din care fac par
te Barbu Ion, Tudor Chirițescu, 
Marin Jurașcu și mulți alții, au 
terminat aparatele de determi
nat umiditatea, (bine apreciate 
de beneficiar) și lucrează in 
prezent la un utilaj foarte com
plicat, o mașină de împletit tre
se elastice. O altă echipă — con
dusă de Marin Mircea avind in 
componența sa pe Șt. Ionescu, 
M. Corbeanu, A. Cioară etc. a 
executat rampele de control 
pentru export. In atelierul de 
proiectare, cîțiva tineri specia
liști printre care : Nicoleta Giu- 
ra. Mioara Cătăescu. Simona 
Lungu, Eugen Odgon și Gh. Go- 
gioiu proiectează noi utilaje.

MONICA ZVIRJINSCHI

„autocontrolul și controlul-
(Urmare din pag. 1) 

care dau dovadă — față de ele 
însele, dar și față de colegele 
lor — Elena Dandeș, Maria 
Mușat, Mioara Popa, Magdalena 
Matache, Georgeta Ciurea și 
Gheorghe Ana, tinere munci
toare ce execută operații care 
se continuă una pe cealaltă în 
fluxul productiv.

— Eu — ne spune Georgeta 
Ciurea — nimic de zis, caut pe 
cît posibil să lucrez ireproșabil. 
Se poate întîrnplă ca, totuși, 
o dată să greșesc. Va merge se
mifabricatul „cu defect" înainte 
pe bandă fiind „stocat" de a 
merge la beneficiar de contro
lorul tehnic de calitate sau în 
cel mai bun caz returnat pen
tru eventualele remedieri care 
să presupună nu o dată desfa
cerea din nou „pe bucăți" a

pantofului și apoi iarăși mon
tarea lui? Nicidecum. Ana 
Gheorghe care mă urmează în 
flux mi-1* va semnala, retușul, 
va fi făcut, la fel voi proceda 
și eu cind Matache. Magdalena 
va greși.

— Dar, ne întrebăm conti- 
nuînd discuția cu tinerele munci
toare despre care am amintit, 
nu este oare dificil să exerciți 
această dublă funcție,: nu se 
pierd astfel minute prețioase 
din munca fiecăruia?

— Nu, întrucît’ la scurt, timp 
după preluarea inițiativei fie
care dintre noi s-a convins că 
autocontrolul și controlul reci
proc, dacă îți organizezi bine 
lucrul, nu împiedică în nici un 
fel randamentul individual.

Că lucrurile stau intr-adevăr 
așa. și nu numai la linia tehno
logică numărul 5 ci și în toată

fabrica, o demonstrează faptul 
că pe primele opt luni ale anu
lui indicatorul productivitatea 
muncii a fost îndeplinit la nivel 
de întreprindere în proporție de 
aproape 106,00 la sută, indicele de 
îndeplinire in medie a normelor 
fiind și el depășit cu cîteva 
procente.

— Pe de altă parte — conchide 
tovarășul Florea Constantinescu, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
Întreprindere, — calitatea pro
duselor este în- evidentă crește
re. Spun asta gîndindu-mă că 
dacă pe primele opt luni din 1972 
respingerile Ia cap de bandă au 
fost de 8 la sută. în același in
terval de timp din 1973 ele au 
«căzut la 6,2 la sută ; de aseme
nea numărul reclamațiilor de la 
beneficiar s-a redus la jumătate 
și in curind, nu vă îndoiți, ele 
vor rămîne o amintire.

(Urmare din pag. I) 
posturi învățătoarele Fana Frîn- 
cu și Elena Belciuganu și pro
fesorii Ion Cergă — Dorel A- 
ringhe, Alexandrina Alexe. Așa 
cum ne declara, tovarășul direc
tor coordonator, Matei Vizirea- 
nu, „colectivul de cadre didac
tice pornește la drum in acest 
an școlar cu o serie de tineri 
noi colegi care au completat a- 
proape toate posturile acoperite 
in trecut de profesori necali- 
ficați".

La Mărașu, Țăcău și Plopi, de 
asemenea, au fost găsite gazde 
pentru noii veniți, astfel, ca 
încă de la început noii profe
sori să se bucure de condiții 
cit mai bune de muncă și studiu. 
Am consemnat o singură ab
sență pină la 4 septembrie — 
Rada Măndoiu, profesoară de 
istorie-geografie, care nu s-a 
prezentat la postul din satul 
Băndoiu. La Școala profesională 
U.C.E.C.O.M. din Brăila i-am 
intilnlt în cancelaria profesori
lor pe Aristicâ Butunoiu, absol
vent al Facultății de chimie și 
pe Tereza Vornicu-David, absol
ventă a Facultății de ist.orie-filo- 
zofie. Universitatea Iași. Pri- 
melfe impresii despre școală, co
legi și profesie sint încărcate de 
emoția debutului. „Am sosit cu 
citeva zile înainte de 1 septem
brie și imediat am fost ajutați 
să găsim o locuință —, ne spune 
Tereza Vornicu-David. Am luat 
pentru prima oară contact cu o 
școală profesională și doresc să 
mă familiarizez bine cu struc
tura ei. Poate în acest domeniu 
în facultate ar fi trebuit să în
vățăm mai mult. Resimțim 
chiar în aceste zile, cind încă 
n-au început cursurile, handi
capul unei pregătiri practice, 
pedagogice, care ar fi trebuit 
mai bine așezată în programa de 
studiu a viitorilor profesori".

Aceleași lacune sint acuzate și 
de colegul Terezei, care studia 
programele noului an școlar". 
Sperăm să ne descurcăm bine ș< 
cu ajutorul colegilor noștri, care 
au o experiență mult mai bogată 
la catedră, ne-a declarat A. Bu
tunoiu :

Cei doi titulari ai catedrelor 
de matematică de la Școala ge
nerală nr. 9, Neculai Cornaru și 
Adrian Ene, au făcut deja cu
noștință cu responsabilitățile 
profesiei. Prezenți de la 1 sep
tembrie în școala la care vor 
debuta ca dascăli, ei au făcut

corigență vom începe să vizităm 
părinții, să-i mobilizăm pe elevi 
la pregătirile finale necesare 
deschiderii anului școlar".

I-am vizitat pe interlocutori 
și la internat, unde se mai im
puneau totuși cîteva modificări 
pentru primirea promoției ’73. 
Nu au fost asigurate dulapuri 
pentru haine, apa curgea cu in
termitențe, iar administrația a 
impus un orar mai sever decit 
la căminele studențești : stinge
rea la 10 seara, deșteptarea la 
7. Cine nu se supune acestui 
program riscă să facă numere

PRIMUL AN
LA CATEDRĂ

ore de pregătire cu elevii cori- 
genți, pe care i-au ascultat apoi 
in cadrul examenului. Exigența 
a fost de la primul contact cu 
catedra o caracteristică a pri
melor momente din profesie. 
„Am venit la școală cu multe 
proiecte. Dorim să înființăm 
cercuri dc matematică, cercuri 
științifice și tehnice. Nu ne spe
rie deloc faptul că vom răinine 
destule orc în plus cu elevii pen
tru a-i pregăti cit mai bine pen
tru școlile generale", ne spu
ne N. Carnaru. „Primele impre
sii, adaugă Al. Ene, au fost le
gate de oraș și nu ne-au deza
măgit. Am fost întîmpinați cu 
multă înțelegere, ni s-a asigu
rat chiar locuință la internatul 
unui liceu. După examenele de

de cascadorie pe propria piele. 
Totuși, tinerii sosiți aici de pe 
diferite meleaguri ale țării sint 
mulțumiți că pornesc împreună 
la un drum nou. Nu lipsesc nici 
proiectele, Viorel Luca, șef de 
promoție al Facultății de edu
cație fizică din Iași, repartizat 
la Școala generală nr. 19, ne 
mărturisea bucuria de a fi pri
mit de la Început dirigenția u- 
nei clase a V-a. „Școala are o 
bază sportivă bună și faptul că 
este și o școală cu tradiții in 
manifestările sportive, va con
stitui un imbold în munca pe 
care o voi începe in curind".

O ultimă vizită am făcut-o la 
Inspectoratul școlar județean 
pentru a solicita citeva amă
nunte in legătura cu repartiza

rea actualei promoții. „Prezen
tarea la posturi, atit la sate, cit 
și la orașe este față de alți ani 
foarte bună, cele cîteva absențe 
constituind excepții, ne declara 
tovarășul Vasile Pătrînoiu, ins
pector șef. Totuși, prevederile 
repartizării pot fi îmbunătățite 
deoarece in formula actuală 
mai provoacă destule neplăceri. 
Ni s-au repartizat cadre didac
tice, la dispoziția inspectoratu
lui, fără a se avea siguranța re
zervării unor catedre. în același 
timp, noi trebuie să rezolvăm 
circa 120 de cereri de la pro
fesori cu definitivat sau cu grad, 
care sint mult mai îndreptățiți 
să ocupe catedrele unor disci
pline înaintea celor care fie că 
au refuzat decizia, fie că nu au 
susținut examenul de stat. în 

., al doilea rind, am avut de în- 
timpinat dificultăți și cu repar
tizările duble. în comuna Șu
tești, satul Kogălniceanu, au fost 
repartizați doi profesori pe ace
eași catedră. Situația s-a rezol
vat însă. De asemenea, au fost 
repartizați la școli profesionale 
absolvenți ai institutelor peda
gogice, care nu aveau acest 
drept. Toate aceste dificultăți se 
pot evita printr-o mai mare a- 
tenție ce trebuie acordată cen
tralizării locurilor disponibile și 
prevederilor legale din partea 
comisiilor de repartizare. Pen
tru noua promoție de profesori 
intenționăm o intîinire cu toți 
cei repartizați în județ pentru 
a discuta problemele metodice, 
pentru a-i familiariza cu drep
turile și obligațiile profesionale 
și cu legislația didactică. Vor 
urma, așa cum am realizat și cu 
alți ani, întîlniri periodice pc 
specialități, necesare pentru ce’ 
care debutează intr-o profesie 
plină de răspundere".
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LA SUD DE ORINOCO Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Așa după cum am relatat, în 

cursul zilei de sîmbătă, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
scurtă vizită in interiorul țării.

Dacă in zilele precedente, la 
Caracas, in afara convorbirilor 
politice, înalții oaspeți au luat 
cunoștință de un șir de obiective 
ale industriei ușoare venezue
lene, cu aspecte ale cercetării 
tehnico-științifice, această vizită 
în interior a oferit posibilitatea 
unui contact direct cu alte la
turi ale peisajului economic. în 
ansamblul acestui peisaj, un loc 
deosebit îl ocupă zona Guayana, 
din statul Bolivar, imens depo
zit de prețioase resurse natu
rale : minereu de fier (rezerve 
estimate la aproape două mi
lioane de tone), aur, diamante, 
mangan, dolomită. bauxită, ti- 
taniu etc. Totodată, fluviul Ori
noco (al treilea ca mărime din 
America de Sud), care străbate 
această regiune, și afluenții săi 
înmagazinează un uriaș poten
țial hidroenergetic. Este fireas
că, de aceea, dorința gazdelor 
de a oferi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o imagine concretă 
a opțiunilor fundamentale pe 
calea dezvoltării și diversifică
rii industriei' naționale, 
ca ea să înceteze să mai 
dă de un singur produs 
trolul, a preocupărilor de 
în valoare, în interes propriu, 
toate resursele naturale. Aceste 
preocupări și eforturi iși găsesc 
materializarea în crearea unor 
ramuri industriale noi, moderne, 
în realizările pe linia integrării 
tuturor regiunilor in circuitul 
vieții economice naționale.

Cu nici două secole în urmă, 
vestitul geograf Alexander 
Humboldt descria bazinul flu
viului Orinoco ca o împărăție 
absolută a selvei (junglă de ne
străbătut). Azi, prin hărnicia 
și tenacitatea omului, în mij
locul selvei pulsează ritmurile 
unei intense activități indus-

pentru 
depin- 
— pe- 
a pune

triale, ce se înfățișează panora
mic privirilor 
vionului.

Conducătorul 
este însoțit în 
de tovarășii George Macovescu, 
Bujor Almășan și Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

De la Caracas la Ciudad de 
Guayana. inima industrială a 
statului Bolivar, și chiar a Ve
nezuelei. avionul prezidențial, 
care este escortat de reactoare 
ale forțelor aeriene venezuele
ne, survolează în diagona
lă partea de nord-est a țării. 
Acum 13 ani. acest oraș de la 
sud de Orinoco, nu era consem
nat pe nici o hartă, pentru sim
plul motiv că aici, atunci, nu 
exista decît o mică așezare, 
Puerto Ordaz, cu 1 500 de sufle
te. în prezent, moderna aglome
rare urbană, care s-a dezvoltat 
din acest nucleu, Ciudad de 
Guayana, sau cum i se mai 
spune „Polul dezvoltării indus
triale", numără nu mai puțin de 
180 000 locuitori, majoritatea an
gajați ai întreprinderilor înfiin
țate în ultimii cîțiva ani.

La sosirea pe aeroportul Pu
erto Ordaz, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România este intimpi- 
nat de guvernatorul statului Bo
livar, Manuel Garrido, de pre
ședintele Corporației venezue
lene a Guayanei, Alfonso Ra- 
vard, și de președintele Uzine
lor siderurgice ale Orinocului 
(„Sidor"), ing. Argenis Gamboa, 
de alte oficialități locale. în sala 
mare a aerogării are loc ceremo
nia oficială de primire. Este in
tonat imnul de stat al Republi
cii Socialiste România. Apoi, 
președintelui N icolae 
Ceaușescu îi sînt prezentate ce
lelalte personalități venite să-l 
întîmpine.

Culoarea 
lui, ce se 
o parte și 
care duce 
introdus in programul 
portul fluvial al „Siderugica del

de la bordul a-

statului nostru 
această călătorie

stacojie a pămintu- 
dezvăluie ochilor, de 
de alta a autostrăzii 
spre primul obiectiv 

vizitei,

Alocuțiunea
ALFONSO RAVARD

președinte,Stimate domnule 
Stimați prieteni, 
Pentru noi. pentru 

rul statului Bolivar, 
cei din Corporația Guayana, 
pentru guvernul venezuelean, 
nu poate fi nimic mai plăcut 
decît să urăm un călduros bun 
venit unor vizitatori atît de 
distinși, pe acest pămînt, unde, 
ne străduim să asigurăm dez
voltarea economică în interesul 
întregii națiuni, 
ridicării nivelului de trai 
populației din țara noastră.

în urmă cu citiva ani, am 
avut marea fericire să vizitez 
România. Ia invitația ministru
lui minelor, și am fost primiți 
cu cea. mai mare amabilitate, 
vizita dovedindu-se deosebit de 
interesantă pentru noi în 
privește cunoașterea diferitelor 
aspecte legate de dezvoltarea 
economică a țării dumneavoas
tră. Singurul lucru pe care ni-1 
dorim este ca să plecați de la 
noi cu amintiri într-un fel ase
mănătoare celor cu care ne-am 
întors noi din țara dumnea- 
voasiVS. Cînd v-am dus să ve
deți fluviul Orinoco ne-am gin- 
dit Ia Dunăre. întreprinderea 
noastră siderurgică ne amintește 
de Combinatul de la Galați. 
Hidrocentrala de pe Caroni no 
duce cu 
România

guvernato- 
pentru toii

in interesul 
al

ce

hidrocentrala de pe Argeș, pe 
care am vizitat-o.

Am vizitat, de asemenea, 
Ploieștiul, unul dintre impor
tantele centre ale producției 
mondiale de petrol, am vizitat 
complexele industriale ale Bra
șovului. Construirea acestor 
obiective urmărește deplina va
lorificare a potențialului Româ
niei la întreaga sa capacitate. 
Vizitîndu-le, am dobîndit o idee 
generală despre marele efort pe 
care țara dumneavoastră îl de
pune pentru dezvoltarea sa 
economică.

As vrea să amintesc și despre 
tradițiile noastre comune, care 
își au rădăcinile încă de pe 
vremea împăratului Traian, 
născut pe meleagurile Spaniei 
și care a trecut cu legiunile sale 
peste frumoasa Dunăre. în 
România am putut auzi o limbă 
ce are aceeași origine latină ca 
și a noastră. Iată tot atitea mo
tive pentru care atunci, cînd am 
vizitat România, ne-am simțit 
ca acasă. Și lucrul pe care 
doresc, 
distinși 
ceastă
dumneavoastră ca acasă.

Dorim ca această vizită, ce va 
rămîne adînc întipărită în me
moria noastră, să constituie și 
pentru dumneavoastră o amin
tire din cele mai plăcute.

domnulc președinte 
oaspeți, este ca in 

vizită să vă simțiți

îl 
și 
a- 
Și

gindul la cele 
și în primul

din 
rînd la
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de încheiereaînainte
la Ciudad de Guayana 
un scurt popas la cascada 
vizna, altă frumusețe naturală a 
regiunii.

La întoarcerea spre Caracas,

vizitei, 
se face 

Llo-

aeronava cu care a călătorit pre
ședintele Nicolae Ceaușescu sur
volează, de la o mică distanță, 
barajul Guri, de pe rîul Caroni, 
unde se află două hidrocentrale. 
Este altul din bastioa-

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
• Jesus Faria • Pompeyo

(Urmare din pag. I) Marquez

Orinoco" („Sidor"), ne reamin
tește că ne aflăm într-o zonă 
bogată în minereuri. Produsele 

obținute din aceste mi- 
și materiile pri- 

procesului de 
i și intră prin 

cărei

Specialiștii 
dau

finite i 
nereuri, ca ț 
me necesare 
producție, ies 
poarta fluvială, la ale 
dane pot acosta nave pină 
15 000 de tone,/dw. 
și tehnicienii venezueleni 
explicații amănunțite despre ac
tivitatea portului. Amplasarea 
uzinei „Sidor" în imediata apro
piere a marelui fluviu, mai pre
cis la confluența acestuia cu 
rîul Caroni, nu este intîmplă- 
toare, oferind o cale lesnicioasă 
de transport și, în același timp, 
apa necesară operațiunilor de 
răcire. „Siderurgica del Orino
co" furnizează pentru nevoile 
economiei naționale și pentru 
export aproape 1 300 000 de tone 

. de produse, în variate sorti
mente, urmind ca pină la sfir- 
șitul deceniului producția să 
crească la trei milioane de tone 
pe an. In diversele sectoare ale 
uzinelor lucrează 6 300 de per
soane, care au deprins profe
siuni neîntîlnite în trecut pe 
aceste meleaguri. Cu o parte 
dintre muncitorii uzinelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu are 
prilejul să se intîlnească, vizi- 
tînd secția de furnale electrice 
și secția de laminate. Conducă
torul statului nostru este infor
mat pe larg asupra principalilor 
parametri ai procesului tehnolo
gic, asupra proiectelor de extin
dere a capacităților existente. 
Oaspetele apreciază calitatea 
produselor, randamentul instala
țiilor cu care sînt dotate uzi
nele.

Aceleași cuvinte de apreciere 
sînt rostite la adresa tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și 
specialiștilor de la întreprinde
rile „Aluminio del Caroni S.A.“. 
în timp ce sint parcurse diferi
tele secții, vicepreședintele 
Consiliului de administrație, L. 
Russel, director general adjunct, 
furnizează ample explicații. în
treprinderile, care funcționează

pe bază de materie primă din 
import, au' o producție anuală 
de 25 500 tone aluminiu blocuri, 
planurile de viitor prevăzind 
darea în folosință a unor noi 
linii de producție, care să per
mită obținerea unei cantități de 
circa 70 000 de tone anual. Aces
tea vor servi atît acoperirii ne
cesităților interne, cit și cerin
țelor țărilor membre ale Pactu
lui Andin, din care Venezuela 
face parte.

în timpul vizitării, atît la Si
dor cit și la Aleasa, care în 
cinstea acestui moment memo
rabil
stegulețe 
aflați la 
salută în 
ducătorul 
răspunde 
gesturi 1 _ 
semnificative pentru solidarita
tea dintre diferitele detașamen
te ale clasei muncitoare interna
ționale.

După ce 
la gazde, 
Ceaușescu 
tinuare, să 
ral Cachamay, de la confluența 

rîul Caroni, 6 
de peste 500 de ha, 

vegetației

sînt frumos decorate cu 
românești, muncitorii 

i locurile de producție 
mod cordial pe con- 
țării noastre, care 

cu prietenie acestor 
spontane de simpatie,

își ia rămas bun de 
tovarășul Nicolae 

este invitat, în con- 
viziteze parcul natu-

cuOrinocului 
vastă arie 
unde, în 
luxuriante 
did cadru natural, urmează să 
fie construite case de odihnă' 
pentru cetățenii orașului. De la 
marginea pairului pot fi admi
rate cataractele unde se întil- 
nesc cele două cursuri de apă, 
un impresionant monument al 
naturii, într-adevăr, spune to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
un minunat loc pentru odihnă 
și destindere.

în cinstea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Alfonso Ra- 
vard, președintele Corporației 
venezuelene a Guayanei, oferă 
un dejun in salonul „El Dora
do" al hotelului Intercontinen
tal — Guayana. în timpul deju
nului, desfășurat într-o ambian
ță cordială, prietenească, 
fost rostite alocuțiuni.

mijlocul
ce creează un splen-

cu o delegație reprezentativă a
tineretului și studenților din Venezuela

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
primit duminică la amiază o 
delegație reprezentativă a tine
retului și studenților din Ve
nezuela, in frunte cu Alfredo 
Padilla Prado, secretar general 
al Tineretului Socialist (M.A.S.).

Cu acest prilej, delegația — 
din care au mai făcut parte re
prezentanți ai Consiliului Uni
versitar al Universității Centra
le din Venezuela, ai Universită
ții Catolice ,,Andres Bello", ai 
Universității „Santa Maria", ai 
elevilor din zona metropolitană 
a Caracasului — a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea tineretului și 
studenților venezueleni.

Tineretul și studențimea — se 
spune in mesaj — vă salută din 
toată inima, tovarășe pre
ședinte, cu prilejul vizitei dum
neavoastră în țara noastră.

O parte importantă a tinere
tului venezuelean îmbrățișează 
cauza socialismului, ca singura 
cale posibilă de a soluționa ma
rile noastre probleme și ca for
ma cea mai adecvată pentru ca 
tineretul să-și poată asuma pe 
deplin drepturile sale, să parti
cipe la edificarea unei noi forme 
de viață, a unei noi societăți. 
Tineretul venezuelean luptă în
flăcărat în această direcție, se 
afirmă în spiritul tradițiilor na
ționale, studiază cu simț frățesc 
și critic experiențele construirii 
socialismului în țara dumnea
voastră și în alte țâri.

Arătînd că pentru tineretul și 
studențimea venezueleană con
stituie un motiv de mare bucu
rie vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prima vizită a unui 
șef de stat dintr-o țară socia
listă în Venezuela, mesajul 
subliniază : „Salutăm în mod 
frățesc prin dumneavoastră po-

porul român, studenții și tinerii 
din România. Ne 
rința ca, fiecare 
drum propriu și 
particularitățile 
să putem menține relații în ca
drul intereselor comune, in 
lupta pentru o societme mai 
dreaptă, mai rațională:

Primiți salutul nostru cald de 
bun sosit !“

Răspunzind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat rolul im
portant al tineretului și studen
ților în dezvoltarea societății, 
inclusiv a societății venezuele
ne. Conducătorul partidului și 
statului nostru a transmis tutu
ror studenților, tineretului ve
nezuelean un salut de caldă 
prietenie, urări de succes, îm
preună cu dorința ca ei să joace, 
alături de celelalte forțe națio
nale, un rol tot mai activ în 
întărirea independenței naționa
le, in lupta pentru progres eco
nomic și social al poporului ve-

exprimăm do- 
parcurgînd un 
finind cont de 
sale specifice,

nc-zuelean, pentru statornicirea 
in întreaga lume a unui climat 
de pace, colaborare și prietenie 
între popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat bunele raporturi dintre 
tinerii și studenții celor două 
țări și a exprimat speranța că, 
în cadrul prietenesc al legătu
rilor dintre România și Yene" 
zuela — puternic stimulate de 
actuala sa vizită în această țară 
— se vor intensifica relațiile de 
prietenie, mai bună cunoaștere 
și prețuire reciprocă între tînăra 
generație din cele două state, ca 
o componentă a raporturilor 
multilaterale de colaborare și 
prietenie dintre România și Ve
nezuela, dintre poporul român și 
poporul venezuelean.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
și Petru Popescu, membru su
pleant al Biroului C.C. al U.T.C.

muniștii venezueleni — a de
clarat tovarășul Faria — vor 
sprijini realizarea acordurilor și 
înțelegerilor convenite in timpul 
vizitei, fiind intrutotul con
vinși că ele corespund plenar 
intereselor oamenilor muncii din 
Venezuela, popoarelor român și 
venezuelean, cauzei generale a 
păcii și socialismului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satis
facția pentru rezultatele vizitei 
și încrederea că ea va marca un 
moment important în dezvolta^ 
rea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre România socia
listă și Venezuela.

în continuare, au fost discu
tate probleme ale dezvoltării re
lațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Venezuela. A fost exprimată 
hotărîrea de a lărgi șj intensifi
ca schimburile de păreri și de 
experiență în interesul celor 
două țări și popoare. în folosul 
unității . mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

(Urmare din pag. I)

tinderea si intensificarea aces
tor raporturi sînt în beneficiul 
ambelor popoare, ai păcii, prie
teniei și colaborării intre toa
te națiunile lumii.

S-a evidențiat dorința de a 
dezvolta relații bune între Par
tidul Comunist Român si Miș
carea pentru Socialism din Ve
nezuela. în cadrul colaborării 
multilaterale dintre cele două 
țări și popoare, de a acționa 
pentru conlucrarea dintre 
România si Venezuela în toa
te problemele de interes reci
proc.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și-a exprimat mulțumirea pen
tru modul în care a decurs vi
zita, ca și hotărîrea părții ro
mâne de a face totul pentru 
traducerea în viată a acorduri
lor convenite. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate.

Alocuțiunea tovarășului, >

NICOLAE CEAUȘESCU
șov, aproape că și-au triplat 
ducția. De aceea, sper, că atunci 
cînd veți reveni în România vă 
veți putea da seama, prin com
parație, de ceea ce s-a înfăptuit 
in acești ani.

Ne bucură faptul că între 
România și Venezuela se dez
voltă relații de strinsă colabo
rare. Sigur, există o serie de 
afinități legate de istoria, de dez
voltarea țărilor noastre, de ori
ginea comună, de limbă și cul
tură, ca și in domeniul anumitor 
obiceiuri. Dar astăzi popoarele 
noastre sint preocupate de a-și 
făuri o istorie nouă, o viață in
dependentă și liberă, de a-și ri
dica nivelul de trai, de a-și crea 
o economie puternică, care să le 
asigure un loc demn în marea 
familie a popoarelor lumii. Iar 
in acest cadru, colaborarea din
tre țările noastre poate contribui 
la un progres mai rapid al celor 
două popoare pe acest drum. Și 
in acest fel să adăugăm la isto
ria străveche istoria nouă și să 
ne făurim un viitor sub semnul 
colaborării, contribuind, prin a- 
ccasta. la cauza progresului o- 
menirii, la cauza păcii și coope
rării internaționale.

Cu aceste ginduri, doresc, incă 
o dată, să exprim mulțumirile 
noastre pentru primirea ce 
ne-ați făcut-o și să vă urez suc
cese tot mai mari în întreaga 
dumneavoastră activitate, pen
tru bunăstarea și fericirea între
gului dumneavoastră popor

Domnule președinte ai Corpo
rației venezuelene a Guayanei,

Domnule guvernator.
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine și colabora

torii mei o deosebită plăcere 
faptul că in cadrul vizitei pe 
care o facem in Venezuela am 
putut să vizităm și statul Boli
var. Aș dori să exprim mulțu
mirile noastre președintelui Cal
dera și guvernului tării dum
neavoastră pentru că ne-a inclus 
în program și această vizită.

Deși foarte scurtă ca durată, 
am putut face cunoștință cu con
ducătorii acestei Corporații, oa
meni foarte entuziaști și foarte 
energici, am putut face cunoș
tință cu unele realizări din dez
voltarea industrială a Venezue- 
lei, in două 
derurgia și 
lui.

Am putut 
creat natura, lucruri intr-adevăr 
minunate, care asigură, totodată, 
posibilități de dezvoltare econo
mică a tării și se poate spune 
că statul Bolivar are mari per
spective de a deveni un puternic 
centru industrial al Venezuelei.

Ati menționat unele întreprin
deri pe care le-ati vizitat cu a- 
proape 10 ani în urmă in Româ
nia. Aproape toate acestea, mă 
refer Ia Combinatul siderurgic 
de Ia Galafi, la hidrocentrala de 
pe Argeș, erau la începutul con
strucției lor ; astăzi sînt în pli
nă activitate. Cit privește între
prinderile de tractoare din Bra-

ramuri de bază, si- 
industria aluminiu-

admira și ceea ce a
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nele marii bătălii pentru ceea ce 
adesea aici 
în alte țări 
se numește 
pendență :
nomică deplină. O bătălie paș-

în Venezuela, ca și 
ale Americii Latine, 
cea de-a doua inde- 
independența eco-

nică, fată de care poporul 
mân, România socialistă, își ma
nifestă tot sprijinul, solidarita
tea lor fără rezerve.

ROMULUS CAPLESCU 
VALENTIN PAUNESCU

ÎNTILNIRI
Tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R., s-a in- 
tilnit cu Bernardo Level Osuna, 
secretar cu problemele interna
ționale al COPEI.

A fost efectuat un schimb de 
păreri în probleme de interes 
reciproc și s-a convenit asupra 
inițierii de relații între Partidul 
Comunist Român și COPEI, in
tre organizații de tineret și stu- 
denți dintre România și Vene
zuela. A fost acceptată invita
ția ca o delegație_a COPEI 
facă o vizită în

★
Tovarășii Nicu 

cepreședinte al 
niunii Asociațiilor 
Comuniști din România, și Pe
tru Popescu, membru supleant 
al Biroului C.C. al U.T.C., s-au 
intîlnit duminică, 9 septembrie, 
Ia sediul ambasadei Republicii 
Socialiste România din Caracas 
cu Alfredo Padilla Prado, se
cretar general al Tineretului 
Socialist M.A.S. (Mișcarea pen
tru Socialism), cu alți membri 
ai conducerii organizației de ti
neret și studenți.

A avut loc o informare reci
procă asupra aspectelor specifice 
ale activității organizațiilor de 
tineret și studențești din cele 
două țări. Au fost examinate 
posibilitățile dezvoltării în con
tinuare a relațiilor dintre orga
nizațiile de tineret și studențești 
din România și Venezuela. Cu a- 
cest prilej, o delegație a organi
zației de tineret M.A.S. a fost in
vitată să facă o vizită în Româ
nia.

România.

Ceaușescu,
Consiliului

Studenților
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Pină la începutul 
anului școlar 

mai sînt cîteva 
zile

,?.<■ *-*.• '.r *'. .«• - «... .

• VRANCEA
Acum, la începutul lui sep

tembrie, cind porțile tuturor 
școlilor din țară sînt pe cale să 
ureze un nou „bun venit", cu 
greu mai poate fi cineva con
vins că la Liceul de cultură ge
nerală din comuna Vidra, jude
țul Vrancea. va fi dat în folo
sință un internat. Și totuși 
acest obiectiv a fost promis, ba 
mai mult, elevii școlii din Vi
dra nu numai că au dat crezare 
promisa ii dar au și contribuit 
efectiv în cadrul orelor de 
muncă patriotică la executarea 
lucrărilor de fundație. Au ră
mas însă singurii animatori ai 
șantierului pentru că între con
structori. furnizori de materiale 
și beneficiar a luat naștere și 
s-a continuat în tot răstimnul 
verii unul din acele conflicte 
birocratice ce sînt în stare să a- 
copere cu un morman de for
malități cerințe de o reală ac
tualitate. Nici un motiv nu noa- 
te fi invocat atunci cînd 300 de 
elevi au ca spațiu de cazare 
doar două clase transformate 
intr-un impropriu internat. Ni
mic și nimeni nu poate justifica 
drumurile de mai mulți kilo
metri pe care vor fi obligați 
să-i parcurgă și in acest an șco

LOVITURI
DE TEATRU

Pe ecran apare intr-un ca- 
ru fermecător, o fată îm- 

orăcată într-o rochie cu 
franjuri sau așa ceva, în 
sfirșit, o rochie grozavă. Are 
un zimbet nehotărit. (în- 
tr-un interviu, actrița decla
ră că era in general neho- 
tărîtă...). După ea vine tiptil, 
tiptil, făcînd grațioase curbe 
cu volanul in mină, un tînăr 
la bordul unui super-sport, 
super tip. în București se în
serează și operatorul scoate 
efecte de roz-cărămiziu. A- 
paratul se oprește din cînd 
in cînd, rafinat, pe fața dură 
cu linii bărbătești a tînăru- 
lui — de altfel student. în 
sfirșit, fata se oprește.

— Ascultă, ii zice el, mă-n- 
țelegi, te iubesc !

— Ascultă, zice fata, e ciu
dat. Dă-mi un telefon. Alb. 
Cu șemineu. Adică nu. cu 
glazvand. Roz. Pereții să fie 
galbeni. Pe urmă mergem 
la mare.

— Evident ! Surîde tină- 
rul. superior. De altfel, am 
probleme morale. Mă prezint 
sau nu la post ?

— Care ?
— îți spun eu la mare. 

(Rimă involuntară). Ei nu 
știu, nefericiții, că din tufi
șul spațiului verde îi pîn- 
desc doi ochi criminali. Ur
mărirea abia începe ! Că
pitanul iși aprinde o țigară. 
Din casa fetei se va fura un 
tablou, și aventura e in toi. 
La mare. Neagră. Acolo ea 
aleargă filmată fugitiv in 
costum de baie. Părul ii flu
tură. El iese din mare, in 
slip și e filmat ceva mai in
sistent. Pe urmă 
cu o șahistă. Ea 
hista). El tocmai 
la mare intr-o 
per-tip, roșie. 
Poveste paralelă. Clou regi
zoral și scenaristic. De pil
dă, e inalt și are părul pla
tinat. Deocamdată. în sec
vența următoare părul e ne
gru și are perciuni. Nu con
tează).

între timp la bar se în- 
tîmplă tot felul de lucruri 
palpitante, in timp ce cintă- 
reața se plimbă nrintre me
se și e fatală. Căpitanul iși 
aprinde o țigară. Credinciosul 
său subaltern e mucalit. De 
fațadă, altfel, un tinăr cu 
perspective. Banditul dansea- 
-ă cu fatala. Tabloul de fapt 
este ascuns într-o brichetă. 
Cu gaz. De import. în camera 
de hotel ea are o mare ex- 

dra- 
lung 

the

se întilnesț 
plînge. (Șa- 
a plecat de 
mașină su- 
(E1 e altul.

nlicatie cu el. in drentul 
periei roșii. Travelling 
asupra litoralului by 
night.

— Ascultă, de fapt ce 
de la viată ?

— Ascultă, nimic. Mă-nțe- 
!?gi ? Ha ! Ha ! Ha I El e 
un cinic și de fapt o min
te. L-a dat afară de la fa-

vrei
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FIUL MECANICULUI DE LOCO
MOTIVA (Săptămîna filmului din 
R.P.D. Coreeană) : Capitol (orele 
10; 16,15: 18.30; 20,30).

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

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI • Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), Patria (orele 
9: 11,30; 14: 16.30: 19; 21.15), Gră
dina Capitol (orele 19; 21).

O AFACERE PE CINSTE : Scala 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,15: 18,15: 
21), București (orele 9; 11,15; 13,30: 
16,30; 18,45: 21), Grădina București 
(ora 19,30), Stadionul Dinamo 
(ora 19,45).

PARASUTIȘTII : Luceafărul (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16: 18,30: 20,45), 
Aurora (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15). Flamura (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20.39), Grădina Lu

UONSTRUUTORII TREBUIE 
SĂ FIE PUNCTUALI!

lar elevii Liceului de cultură 
generală din comuna Vidra.

Se pare însă că urgența situa
ției n-a afectat cu nimic con
știința unor oameni pe care-i 
bănuiesc nu numai funcționari 
dar și părinți. „Pentru a 
procura materialele necesare 
construcției — ne-a spus tova
rășul Lefter Vasile, directorul 
liceului — a trebuit să ne a- 
dresăm in repetate rinduri mai 
multor depozite din județ. De 
fiecare dată eram refuzați și ni 
se reproșa lipsa unui contract 
încheiat la începutul anului. 
Degeaba încercam să le expli
căm că în ianuarie Consiliul 
popular județean nu ne pusese 
la dispoziție fondurile necesare; 
că aceste fonduri le-am obținut 
abia în luna iunie, și că avem 
nevoie 'de acest internat mai 
mult ca oricind. Am argumen
tat insă in van pentru că la Ro
man nu ne-au furnizat cără
mizi și nici I.R.T.A. — Galați 
nu ne-a pus la dispoziție auto
camioanele necesare".

— Cui aparține acest șantier 
tovarășe director ? Vă întreb 
pentru că pare abandonat.

„Șantierul internatului în ca
drul căruia au fost executate 
doar lucrările de fundație, a- 
parține I.J.C.M.-ului. Din cîte 
mi-am putut da seama, lucră
torii vin pe acest șantier nu- 

ni- 
șa- 
știe 
are

cultate și tatăl său, specialis
tul, îl trimite pe șantier. El 
nu vrea. Așa că fumează. Și 
ea fumează. Toată lumea fu
mează.

— Reeducă-te ! Strigă ea 
disperat și aruncă țigara 
drept in paharul cu vermuth 
Martini sec. El părăsește în
căperea. Dă nas in nas cu 
cîntăreața care-și bagă pis
tolul in poșeta de mărgele 
și-l privește plin de înțele
suri. El o prinde de lamme, 
și zice ; „Să fugim ! De fapt, 
eu Sint hoțul".

— Știu, răspunde imper
turbabil fatala și ingină : 
„Soarele e-ndrăgostit de Ma
maia"...

Dar pe căpitan nu-1 duce 
nimeni. El, subalternul și 
ciinele sar peste niște cutii, 
însoțiți de o groază de casca
dori și află totul. Pe urmă, 
obosit, dar cu un zimbet tri
umfător și în același timp 
modest pe chipul dur, îi spu
ne subalternului : „Dragul 
meu, aș asculta Bach. Pe 
mine Bach mă liniștește. 
N-are egal. Nu crezi ?“

Subalternul nu crede 
mic. S-a îndrăgostit de 
histă. Joc mut. Șahista 
că la București platinatul 
o confruntare cu sine însuși 
și se întoarce in sinul fami
liei. Dar toată lumea a aflat 
că și el, în postul său de răs
pundere. e capabil de o si
nuoasă și complicată viață 
personală.

Finalul ar fi cam așa. Ea 
pleacă, distrusă, să o ia de 
la capăt intr-un oraș de 
provincie. Prima experiență- 
tristă i-a luminat drumul. 
Mai ales că tabloul era o co
pie, făcută chiar de eroină, 
în timpul liceului cind vădea 
aptitudini. O stradă, pe în
serate. (Aluzie la prima sec
vență). Fata pășește incet, 
dusă pe ginduri, in bluză al
bă și fustă maron pină la ge
nunchi. E o fată fermecătoa
re. Prim plan cu strigăt : 
„Vreau un destin ! îmi tre
buie o biografie ! Posibilă !“ 
(Plauzibilă).

— Imoosibil ! (Lovitură de 
teatru. Nu, de film. „Imposi
bil" au strigat actorii, ca
re-și scot măștile și vin în 
avan-ecran, ca-n piesele mo
derne).

— Nu putem juca in fil
mul ăsta ! E o aiureală ! Nu 
spune nimic. E fals de la cap 
la coadă !

Final ratat. Nu-i ca-n via
ță.

SMARANDA JELESCU
Bibliografie : ,,Un film eu 

n fată fermecătoare", „Pa- 
rașutîștii", ,.Serialul B.D.". 
,,Aventuri la Marea Nea
gră" și... libertatea de fan
tezie a autoarei, dată de 
titlul rubricii.

ceafărul (ora 19,30), Grădina Au
rora (ora 19,15).

DREPTUL DE A IUBI : Victoria 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30;
20,45), Arenele Romane (ora 19,30).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

PERECHILE : Festival (orele 9; 
11,45; 14,30; 17.30; 20,30), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30: 18; 20,30), 
Grădina Festival (ora 19,15).

CONSPIRAȚIA : Gri vița (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20 30), To
mis (orele 9: 11,15: 13,30: 15,45;
18,15; 20,30), Grădina Tomis (ora 
19,30).

POLIȚISTUL : Buzești (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), Melo
dia (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Buzești (ora 19,30), Grădina Mo
dern (ora 19,30).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Bucegi (orele 15,30: 18; 20,30), Glo
ria (orele 8.45; 11.15; 13,30; ÎS; 
18,30: 20,45). Arta (orele 15,30; 18; 
20.15), Grădina Arta (ora 19,30). 
Grădina Bucegi (ora 19,30). 

mai atunci cînd nu au în altă 
parte de lucru, ca și cind acest 
obiectiv ar fi lipsit de impor
tanță.

Mi-am putut da seama că ne
păsarea, lipsa de responsabilita
te, sînt proprii nu numai șan
tierului din Vidra. Am vizitat 
șantierul Liceului pedagogic 
din municipiul Focșani. Terme
nul de dare in folosință fusese 
stabilit pentru 1 septembrie, 
însă el n-a putut fi respectat 
de I.J.C.M. Vrancea, astfel in
cit a fost fixat un nou termen 
de predare : 1 octombrie. Exe
cuția se află in stadiul finisări
lor. cu alte cuvinte această 
nouă dată stabilită de construc
tori ar fi putut să fie respecta
tă dacă nu s-ar fi profilat încă 
de pe acum o etapă, neprevăzu
tă inițial și anume reparațiile. 
Uși și ferestre care nu se în
chid, laboratoare pardosite im
propriu cu parchet, iată motive 
suficiente pentru a întirzia și 
mai mult această construcție.

Aș fi plecat cu ideea că în 
Vrancea noul an școlar nu se 
va deschide sub semnul bunei 
pregătiri dacă nu aș fi vizitat 
și alte obiective. Școlile gene
rale din comunele Pufești, Bo- 
lotești, Vidra îi așteaptă din 
timp pregătite pe cei care în 
curind le vor anima. Reparații
le curente, curățenia localurilor, 
depozitarea manualelor școlare 
sint semne ale preocupării pen
tru începerea noului an de în- 
vățămînt din partea conducerii 
școlilor respective. La fel în 
municipiul Focșani, la Liceul 
„Alexandru Ioan Cuza" s-a în
cheiat în această vară procesul 
predării pe cabinete, s-au mobi
lat și dotat laboratoarele, s-a 
pregătit baza sportivă a școlii. 
Vorbind de . dotare m-am gîndit 
să adresez și pe această cale o 
întrebare Inspectoratului școlar 
județean Vrancea : cînd va fi 
înlocuit mobilierul total neco
respunzător de la școlile gene
rale de pe raza comunei Pu
fești ?. Cînd va sosi și pe adresa 
acestor școli material didactic 
corespunzător ?

ELENA RUBELI

• ARGEȘ
La 15 septembrie ar fi fost 

firesc ca în satul Calotești, ju
dețul Argeș să fie date In folo
sință două săli noi de clasă. La 
aceeași dată ar trebui să se 
inaugureze noua școală, moder
nă, din satul Vrănești, cu opt 
clase, două laboratoare, atelie
re, încălzire centrală. Din pă
cate însă, în ambele cazuri, lu
crările sînt mult întîrziate. Con
strucția școlii din Calotești a 
început în urmă cu trei ani ; 
cea din Vrănești acum patru 
ani. Au existat, ce-i drept, u-

OMUL DE LINGĂ
Probabil s-a mai spus, ideea 

unei emisiuni care să vorbească 
cu simplitate despre „omul de 
lingă noi" este o idee fericită, 
deși dificultatea unei astfel de 
încercări nu poate fi trecută cu 
vederea. Intr-un fel, multe, dacă 
nu majoritatea emisiunilor tele
viziunii noastre, iși propun cam 
același lucru, și dacă nu reu
șesc de fiecare dată să fie con
vingătoare, asta ține cu eviden
ță mai puțin de formula publi
cistică, cît mai ales de prejude
cățile și ticurile profesionale cu 
care sînt realizate, ca și de nu
meroși alți factori printre care nu 
în cele din urmă s-ar mai găsi 
și încrederea solemnă că despre 
oamenii timpului nostru, că des
pre oameni, că despre noi, adi
că, este cazul ca toată lumea să 
vorbească aproape cu aceleași 
cuvinte și pe același ton lipsit 
de emoție sinceră sau cu o fa
miliaritate chinuită și deci tot 
atit de păgubitoare pentru ade
vărul și realismul lumii în care 
trăim și pe care firesc o dorim 
și mai bună și mai dreaptă. Bă
nuiesc de aceea că ciclul de 
emisiuni „Omul de lingă tine" a 
fost început cu intenția de a 
descoperi mai în adine ome
nescul oamenilor pe lingă care 
uneori trecem prea grăbiți, pen
tru a lămuri mai exact natura 
și dimensiunile modificărilor din 
conștiința semenilor noștri, pen

LUMEA SE DISTREAZĂ : Pro
gresul (orele 16: 18: 20).

ADIO. PETERSBURG : Timpuri 
Noi (orele 9,15—20,15 in conti
nuare).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Dacia (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FELL AGA : înfrățirea (orele
15,30; 18: 20.15).

ALADIN ȘI LAMPA FERMECA
TĂ : Doina (orele 11: 13,15; 15,30; 
17,30: 20 : — la orele 9,45 matineu 
pentru copii).

CUTEZANȚA : Unirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Unirea
(ora 19,30).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Dru
mul Sării (orele 15,30: 18; 20.15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Gră
dina Lira (ora 19,30).

INFAILIBILUL RAFFLES : Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20.30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Fe
rentari (orele 15,30: 19).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Volga (orele 9; 11.15; 13,30: 15,43; 

nele greutăți în aprovizionarea 
cu materiale, ciment etc. He 
parcurs au fost însă rezolvate. 
La Calotești lucrarea se execu
tă in regie proprie. Mina de lu
cru trebuie asigurată din sat. 
Dar meseriașii nu sint recep
tivi la apelurile pe care Ie face 
consiliul popular al comunei 
Budeasa de care aparține satul. 
S-ă încercat o soluție mai si
gură : aducerea unei echipe de 
meseriași din Bolintin Vale. 
Lucrurile au mers un timp bine, 
după care echipa a început să 
nu mai vină compactă. La data 
de 1 septembrie pe șantier lu
cra... un om. Acum sînt zile 
bune de lucru, în care trebuie 
să se ia măsuri energice pentru 
avansarea lucrărilor. O primă 
îndatorire revine Consiliului 
popular care trebuie să asigure 
cofrajele, cerute încă din mar
tie, să ia de la consiliul popu
lar al comunei Călinești cei 50 
mp panouri din prefabricate ce 
i-au fost împrumutați și fără 
de’ care nu se pot executa plan- 
șeele, și, în sfirșit, să mobilize
ze locuitorii satului pentru a da 
o mină de ajutor. E vorba de 
satul lor !

La școala din Vrănești, co
muna Călinești, sint de aseme
nea multe lucruri de făcut. 
Constructorii aparțin I.L.C. Pi
tești. în timpul vacantei elevii, 
tinerii, directorul școlii au lu
crat pentru a se urgenta con
strucția. S-au efectuat peste 
6 000 de ore muncă patriotică 
dar n-a fost deajuns. Trebuie 
executate lucrările curente la 
scări, racordul separat la înalta 
tensiune, montarea coșului ter
mocentralei, a jghiaburilor, bur
lanelor etc. Școala încă nu este 
împrejmuită pentru că I.L.S. 
nu a adus cei 300 ml gard din 
prefabricate. Am făcut o soco
teală : dacă s-ar lucra cu toate 
echipele ar fi suficiente două 
săptămîni pentru terminarea 
școlii. Numai că I.L.S. are un 
sistem propriu de muncă : tri
mite echipele și apoi le retrage. 
Trebuie să înțeleagă, măcar a- 
cum. că termenul reprezintă o 
lege și că legea trebuie respec
tată întocmai. în această con
strucție s-au investit, cu dotă
rile interioare, 1 200 000 lei. în 
timpul cît a mai rămas, con
structorul trebuie să-și curele 
obrazul, remediind lucrările de 
proastă calitate : finisaje, par
chet montat incorect, pereți cio
biți. în ce privește dotarea, 
Grupul școlar chimie care patro
nează școala și-a făcut cu pri
sosință datoria, trimițind mate
riale, scule, menghine, etc în 
valoare de 400 000 lei și în
treaga instalație de încălzire. 
La rîndul său, Inspectoratul 
școlar județean trebuie să fie 
mai operativ. Pină la această 
dată laboratoarele nu se pot a- 
menaja din lipsa me»elor (pro
blemă veche de 2 ani), din opt 
table de sticle necesare s-au a- 
dus cinci, și 30 de bănci pen
tru... 300 elevi.

LIDIA POPESCU

tru a înțelege mai bine cum 
gîndesc, cum trăiesc și cum, și 
care sînt speranțele celor che
mați și aleși pentru a face mai 
limpede imaginea noastră despre 
noi înșine —, și cu nici un chip 
pentru a repeta într-o altă for
mulă, și cîteodată cu mijloace 
mai sărace, ceea ce se spune și 
se vrea în alte emisiuni.

lată, de pildă, ultima emisiune 
a acestui ciclu, transmisă vineri 
seara, cu realizatori anonimi —

CRONICA T V
a lipsit prezentarea și a lipsit 
genericul —, în care a fost vor
ba despre mecanicii de locomo
tivă ; subiectul, dacă nu nou, 
oricum totdeauna capabil să stir- 
nească interesul; dar acum n-a 
fost vorba despre un anumit 
mecanic de locomotivă, și nici 
despre un om care a învățat și 
profesează meseria de mecanic 
de locomotivă, ci mai de grabă 
— din cîte am putut să-mi dau 
seama privind și ascultînd ba 
comentariul inevitabil sentimen
talizat, ba mărturisirile unui me
dic și apoi chiar ale unui me
canic, totul pe fondul nesfârși
telor împletituri de șine, ba sub 
ploaie, ba sub soare — un re
portaj ha despre profesiunea de 
mecanic, ba despre călătoriile cu

18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Giulești (orele 15,30; 19).

DISTRATUL : Moșilor (orele 
15,30; 18: 20,15), Grădina Moșilor 
(ora 19.30).

EV A ȘI ADAM : Cotroceni (orele 
15.30: 13; 20.15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Pacea 
(orele 15.30; 18: 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Crîngași
(orele 15.30; 18; 20.15).

CARTEA JUNGLEI : Viitorul
(orele 15,30: 18; 20.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Munca (orele 16; 19).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI î 
Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

AUTOSTOP : Cosmos (orele
15.30: 18: 20,15).

NEAMUL ȘOTMĂREȘTILOR î 
Rahova (orele 15,30: 19).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : Fla
căra (orele 15.30; 17.45; 20).

MONTE CARLO : Grădina Vitan 
(ora 19,30).

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. Re
capitulare (8). 18,00 Telex. 18 05 
La ordinea zilei. Azi județul Alba.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE MAU
RER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România a trimis tovarășului TODOR JIVKOV, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat aț Republicii Populare Bulgaria și tova
rășului STANKO TODOROV președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al oamenilor muncii români și al nostru personal, trans
mitem Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bul
garia, dumneavoastră și poporului frate bulgar, cordiale felicitări 
și un cald salut tovărășesc, cu ocazia celei de-a XXIX-a aniversări 
a victoriei Revoluției socialiste în Bulgaria.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, întregul popor ro
mân ni se alătură pentru a vă exprima bucuria sinceră și înalta 
noastră apreciere față de realizările importante repurtate de oa
menii muncii bulgari, sub conducerea Partidului lor Comunist in 
vasta operă de edificare a societății socialiste dezvoltate, în crește
rea nivelului de trai material și spiritual, în lupta pentru pace și 
colaborare între statele lumii.

Constatînd cu satisfacție că între partidele, țările și popoarele 
noastre se dezvoltă permanent relații de stimă și prietenie fră
țească, de cooperare și colaborare multilaterală, ne exprimăm con
vingerea că vor fi fructificate în continuare largile posibilități exis
tente pentru consolidarea raporturilor romăno-bulgare, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre 
binele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste și muncitorești Internationale, al cauzei socia
lismului, păcii și colaborării în Balcani și în lumea întreagă.

Folosim plăcutul prilej oferit de această aniversare, pentru a vă 
transmite urările noastre sincere de noi succese în activitatea dv. 
rodnică de înaltă răspundere dedicată ridicării Bulgariei socialiste 
pe culmile progresului și prosperității.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE MAU
RER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a trimis tovarășului KIM IR SEN, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate Coreene și tovarășului KIM 
IR premierul Consiliului Administrativ ai Republicii Populare 
Democrate Coreene, următoarea telegramă :
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru personal, adresăm 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetului 
Popular Central și Consiliului Administrativ ale Republicii Populare 
Democrate Coreene, poporului frate coreean și dumneavoastră per
sonal cele mai sincere și cordiale felicitări și un călduros salut to
vărășesc, cu prilejul marii dumneavoastră sărbători — a 25-a ani
versare a creării Republicii — Ziua națională a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Crearea cu un sfert de veac în urmă a Republicii Populare De
mocrate Coreene a reprezentat un eveniment de o deosebită însem
nătate în istoria poporului coreean, care a deschis în fața acestuia 
largi perspective de afirmare pe calea împlinirii năzuințelor sale de 
libertate și independentă națională, de eliberare socială și de fău
rire a unei vieți noi, prospere.

în anii care au trecut de la crearea republicii, oamenii muncii 
din partea de nord a țării au înfăptuit ample prefaceri revoluțio
nare, dobîndind succese remarcabile în opera de construire a so
cialismului și apărind, în același timp, libertatea și independența 
patriei împotriva agresiunii imperialiste.

Poporul român urmărește cu sinceră simpatie activitatea sus
ținută pe care o desfășoară oamenii muncii din Coreea populară în 
opera de construcție socialistă a țării, pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al V-lea al Partidului Muncii din Coreea, 
eforturile consecvente în vederea reunificării patriei, reafirmîndu-și, 
și cu acest prilej, deplina solidaritate internaționalistă față de cauza 
dreaptă a poporului coreean, implinirea idealurilor sale de unitate 
națională și progres social.

Partidul Comunist Român, guvernul român și întregul nostru 
popor dau o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-coreene, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, relații care cunosc astăzi o rodnică 
dezvoltare, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut in timpul 
vizitei delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Populară Democrată Coreeană.

Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească, solidaritatea 
militantă și colaborarea tovărășească multilaterală dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se vor amplifica și aprofunda tot mai 
mult și în viitor, spre binele popoarelor român și coreean, al cauzei 
unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor antiimperialisțe.

Cu prilejul acestei glorioase sărbători jubiliare, vă adresăm, 
dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate coreean cele mai 
calde urări de noi și tot mal mari victorii, pentru înflorirea și pro
pășirea Republicii Populare Democrate Coreene, pentru înfăptuirea 
aspirației naționale fundamentale a poporului coreean — reunifica- 
rea pașnică și independentă a patriei.

trenul; un reportaj nici mai hun, 
nici mai rău ca atîtea altele; 
un reportaj oarecare plasat în
tâmplător sau din lipsă de alt
ceva sub genericul plin de pro
misiuni „Omul de lingă tine". A 
fost acolo totuși o poveste a 
unuia dintre mecanici, cu un 
accident evitat în ultima clipă, 
peste care însă s-a trecut, cu o 
remarcă, e drept îndrăzneață, 
dar s-a trecut pentru a se ră- 
mine iarăși în zona observațiilor 

comune și inofensive și a între
bărilor și comentariilor iarăși 
stereotipe și iarăși inutil senti
mentalizate.

Dacă nu se uită că televi
ziunea, nu neapărat televiziunea 
noastră, a comunizat, a făcut 
din imaginea lumii înconjură
toare o imagine cunoscută a- 
proape pină la detalii, fără sur
prize — și faptezia măruntă și 
plictiseala operatorilor este de
seori atît de evidentă că te miri 
pentru ce dumnezeu mai au în 
mină un aparat de filmat scor
monitor silențios — atunci de
sigur că accentul unei emisiuni 
ce-și dorește să vorbească direct 
despre oameni trebuie să fie 
pus pe acel om sau pe acei oa
meni, pe chipul și pe gesturile

18.20 „Căminul" In județul Argeș. 
19.00 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul tnainte de termen. 1973 — an 
hotăritor. 20,00 Cîntecul săptăml- 
nii. Hora tinereții de George Gri- 
goriu. 20,05 Avanpremieră. 20.10 
Ancheta TV. Accidentul de circu
lație — o fatalitate 7 20,30 Revista 
literar-artistlcă TV. Realism, nu 
mitologie. 21,30 Roman foileton. 
Vinul roșu. Episodul al III-lea.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Marea iubire 
a lui Balzac. Reluarea episodului 
I — „Speranțe și umilințe". 20,50 
Reportaj. Cînd se întorc berzele 
(reluarea). 21,10 Desene animate.
21.20 Muzică ușoară. 22,00 Cărți și 
idei.
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Teatrul National „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : PRIZONIE
RUL DIN MANHATTAN — ora 20.

9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — Pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Țara mea se-nal- 
ță-n frumusețe" de Constantin 
Romașcanu. 10,00 Clubul adoles
cenților. 11,00 Cronica ideilor. Di- 
mitrie Cantemir. Contribuții la 
progresul gindiril universale. 11,10 
Profil pe portativ — Corina Chi- 
riac. 11,30 Geografie folclorică : 
Prahova. 12.00 Transmisiuni diree- 
te din țară. 12,10 Invitație în fo
notecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
Închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,00 știrile după-amiezli. 17,05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatură. 18,10 
Panoramic muzical. 18,55 Melodia 
zilei. 19,00 în direct... de la Olte
nița. Ce e nou in orașul dumnea
voastră 7 19,00 știri. 10,35 Casa de 
discuri C.B.S. 20,00 Munca — iz
vor de bucurie șl împliniri. 20.30 
Pagini din opere. 21.00 Radio-su- 
per-top. Interpret! români de mu
zică ușoară. 22,00 Radiojurnal. 22.30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Ti
neri poeți. 23.20 Operete nemuri
toare. 23,55—24,00 Ultimele știri.

bl oi
lor — dar nu mîinile, obsesia 
televiziunii noastre ! —, pe ceea 
ce spun din proprie voință și pe 
ceea ce răspund la întrebările 
inteligente sau pur și simplu 
curioase, pe ceea ce viața lor 
de muncă și de fiecare zi are 
sau nu exemplar.

Cum era de așteptat, și în 
programul pentru tineret poate 
fi întîlnită, fără să aibă insa o 
titulatură specială și fără s-o reia 
pe aceea a „programului pentru 
toți", preocuparea pentru „omul 
de lingă noi", pentru omul tînăr 
„de lîngă noi". De altfel, chiar 
în ultima „Seară pentru tineret"
— monotonă și bătrânicioasă, cu 
un sumar alcătuit parcă sub 
semnul celui mai corect hazard
— s-a și transmis așa ceva : ie- 
portajul al cărui erou a fost un 
tinăr strungar de la Sinaia Măr
turisirile tinărului strungar au 
ieșit intrucîtva din nota obișnui
tă a mărturisirilor care se fac la 
televizor, și tocmai asta a avut 
darul să transforme reportajul, 
care se anunța destul de firav 
și destul de limpede supus false
lor rigori ale realizărilor de a- 
cest gen, într-o pledoarie, timi
dă, dar reală, pentru puritate și 
încredere in viață; ceea ce nu 
pare să fie deloc puțin atunci 
cînd se vorbește cu simplitate 
despre „omul de lîngă noi".

CONSTANTIN STOICI U

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, adresată cu prilejul 
vizitei în Republica Democrată 
Vietnam, a sosit in Capitală o 
delegație a Uzinei de construc
ții mecanice „Tran Hung Dao“ 
din Hanoi.

Delegația este condusă de Tran 
Huu Nghi, secretarul organiza
ției de partid a uzinei.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost întimpinați de Barbu 
Petrescu, secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 3 din 
Capitală, Marin Gheorghiță, se
cretarul Comitetului de partid 
al Uzinei „23 August", de acti
viști ce partid.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R. D. Vietnam la 
București.

în timpul șederii în țara noas
tră, delegația va vizita obiective 
economice și social-culturale din 
București și din alte localități 
și se va întîlni cu oameni ai 
muncii și cadre de conducere 
din unitățile respective.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Piotr Jaroszewicz, a tri

Au
REVISTA 

DE FILOZOFIE
STUDII ȘI ARTICOLE: 

ILIE RADULESCU, Consi
derații privind dialectica in
tereselor naționale și inter
naționale in dezvoltarea so
cială; GH. SOCOL, Realitate 
și construcție teoretică; 
HENRIK JANKOWSKI
(R.P. Polonă), Despre o fun
damentare axiologică a eti
cii omului de știință.

350 DE ANI DE LA NAȘ
TEREA LUI PASCAL : C. I. 
GULIAN, Pascal-gînditorul.

STUDII DE ISTORIA ES
TETICII : AL. HUSAR,
Baumgarten și conceptul de 
estetică ; MIANA BRUCAR, 
Ideile estetice ale lui Denis 
Diderot ; MAGDA STROE, 
Evoluția gîndirii estetice sar- 
triene.

OPINII DESPRE CĂRȚI: 
DUMITRU MATEI. Poziția 
de estetician fondator a lui 
Mihail Dragomirescu.

CERCETAREA CRITICA 
A ISTORIEI FILOZOFIEI 
ROMANEȘTI: G.D. ISCRU, 
Importanța social-politică a 
învățămîntului public la 
sate în Țara Românească în 
deceniul premergător revo
luției din 1848.

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ: Se
siune de referate și comuni
cări consacrată educației lai
ce, ateiste a maselor (Geor
ge Podani) ; Comemorarea 
lui John Stuart Mill la Aca
demie; 350 de ani de la naș
terea lui Blaise Pascal; Se
siune științifică consacrată 
aniversării a 300 de ani de la 
nașterea lui Dimitrie Can
temir (S.O.).

MARGINALII ȘI COMEN
TARII.

România-film prezintă

Producție a studiourilor bulgare 
cu r VIOLETA DONEVA Șl NEVENA KOKANOVA 

Regia : LUDMIL STA1XOV
Film distins cu Medalia da aur la cel de al Vlll-lea Festival 
Internațional al Filmului de la Moscova 1973 și cu Premiul 

special al juriului Festivalului de la Varna 1972.

OIPEI&A ROMÂNĂ
anunță spectacolele ce vor 
fi prezentate in cadrul celui 
de al V!-lea Festival Interna

țional „George Enescu"

• Joi, 13 septembrie, ora 
19,30 baletul „PRIMĂ
VARA" de Cornel Trăl- 
lescu.

• Simbătă, 15 septembrie, 
ora 19,30 „TOSCA" de 
Giacomo Puccini.

• Duminică, 16 septembrie, 
ora 19,30 „ION VODĂ 

mis președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
o -telegramă prin care mulțu
mește pentru expresia sentimen
telor de părere de rău și com
pasiune, transmise în urma ca
tastrofei de cale ferată ce a avut 
loc in apropiere de Kielce.

Cea de-a IV-a ediție a Con
cursului internațional al faso- 
natorilor mecanici s-a încheiat 
duminică la Piatra Neamț. Ju
riul internațional a decernat 
Marele Premiu echipei Româ
niei, victorioasă în întrecere, 
care a utilizat fierăstraie meca
nice de tip „Retezat" fabricate 
in țară. De asemenea, pe pri
mele locuri ale probelor indivi
duale de specialitate și îndemî- 
nare s-au clasat forestierii ro
mâni Teodor Pelin și Grigore 
Ometriță, urmați de cehoslova-» 
cui Norbert Drozdenk.

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a întemeierii Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, ambasadorul acestei țări 
la București, Li Min Su, a rostit, 
duminică seara, o cuvintare la 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

apărut :
MUNCA DE PARTID

Numărul 17, septembrie 1973, 
Anul XVII

Constructorii în bătălie cu 
timpul ; învățămîntul de 
partid — la nivelul exigen
țelor politice și ideologice 
actuale.

Iosif Banc : Dezvoltarea 
zootehniei, importantă pro
blemă economică și politico- - f 
organizatorică.

CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE 
ROLUL CONDUCĂTOR AL 
ORGANELOR ȘI ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID

George Micota : Drum
larg inițiativelor valoroase ! 
Constantin Nlță : Centrul 
polarizator al activității în 
complexul C.F.R.

CINCINALUL ÎNAINTE DE 
TERMEN

La ordinea zilei : Ritm in
tens lucrărilor agricole de 
toamnă.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL
DE PARTID 

ȘI PROPAGANDA PRIN 
CONFERINȚE 

CONSULTAȚII, PLANURI 
TEMATICE

DOCUMENTAR 
PROGRAMUL DE EDUCA
ȚIE COMUNISTA A MASE
LOR PRINDE VIAȚA 
A MUNCI ȘI TRAI IN 
CHIP COMUNIST 
NOTE CRITICE, RĂSPUN
SURI LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

CEL CUMPLIT" de Oheor- 
ghe Dumitrescu.

• Luni, 17 septembrie, ora 
19,30 „OEDIP" de Geor
ge Enescu.

Biletele se găsesc la 
casa Operei Române din 
B-dul Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 70-72, tel. 13.1S.57 și 
la agenția din Calea Vic
toriei nr. 40 (Pasajul Ma
jestic), tel. 16.48.20., zilnic 
între orele 10—13 ți 

17—19,30.
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lupte LIBERE: V. /orga (argint)
și L Simon (bronz) - medaTurul ciclist

liați la campionateleal României mondiale

FOTBAL:
aFOTBAL

100 kg reprezentantul României, Ladislau Simon 
trei, intrind in posesia medaliei de bronz.

„Cupa Cutezătorii"

ffW
U & Ml •&*»■&»-£» «»- Adamache a fost învins. Fază 

din partida de ieri, dintre 
echipele Dinamo—Steagul

Roșu.

Foto : VASILE RANGA

VASILE TEODOR — 
un învingător merituos

studenților
DUPĂ O PARTIDA REMAR
CABILA UNIVERSITATEA 
CRAIOVA-SPORTUL STU

DENȚESC 3-1 (2-0)

oltenilor 
ale stu- 
(vezi a- 
cu Di-

Startul excelent al 
și ultimele evoluții 
denților bucureșteni 
cel 3—0 din meciul 
namo) au făcut ca întilnirea
dintre aceste echipe să fie 
considerată „cap de afiș" al 
etapei. Peste 30 000 de spec
tatori au urmărit un joc care 
a confirmat in bună parte 
așteptările. Meciul debutează 
cu atacuri furibunde ale gaz
delor. dar apărarea studen
ților bucureșteni. cu Cazan 
„libero", se apără calm, or
ganizat.

Treptat, treptat jocul se 
echilibrează, Sportul studen
țesc inițiază acțiuni subtile, 
in special pe aripa dreaptă 
și, ca urmare a numeroaselor 
infiltrări, Leșeanu ratează o 
mare ocazie în minutul 23. 
Cei care deschid scorul sînt, 
totuși, jucătorii craioveni, 
cînd in minutul 31 o centrare 
a lui Niță este reluată cu 
capul din apropiere de Oble
menco. După gol urmează o 
perioadă de joc în care Uni
versitatea Craiova își creează 
nenumărate ocazii de gol. cea 
mai mare fiind a lui Boc, 
care de la 7 metri a reluat 
puternic în portar. Și inevi
tabilul se produce în minutul 
44. Tănăsescu, nepresat de 
nimeni, pierde copilărește o 
minge. La circa 35 de metri 
de poartă, Niță interceptează, 
șutează... și scorul partidei 
se modifică 2—0. După pau
ză, partida are același aspect, 
adică dominarea insistentă a 
gazdelor, 
de 
și 
ale 
ric
mai realizat jocul din etapa 
trecută. Despre echipa Uni
versitatea Craiova se poate 
spune că a evoluat bine, cu 
un joc în continuă mișcare, 
cu lansări repetate ale celor 
două extreme, Țarălungă și 
Marcu, cu o linie de mijloc 
capabilă să ajute în perma
nență atacul și, atunci cind 
este cazul, apărarea, unde 
prezența lui Boc inspiră si
guranță. în finalul partidei, 
Țarălungă, pentru echipa 
craioveană, și Sandu Mircea, 
pentru bucureșteni. stabilesc 
scorul final al partidei : 3—1. 
Niculescu, Velea și, în mod 
deosebit, Deselnicu și-au 
faultat partenerii in momen
tele cînd mingea era în afară 
de joc...

CORNEL IONESCU

numeroase ocazii 
gol ratate de Oblemenco 
intervențiile senzaționale 
portarului Suciu. Catego- 
echipa bucureșteană nu a

REZULTATELE
DIVIZIEI B

SERIA I : Progresul Brăila — 
Metalul Plopeni 3—0 ; Oțelul Ga
lați — Constructorul Galați 1—2; 
C.F.R. Pașcani — Victoria Ro
man 0—0 ; Caraimanul Bușteni 
— Viitorul Vaslui 1—1; Petrolul 
Moinești — Știința Bacău 1—1 ; 
F.C. Galați — C.S.U. Galați 0—0; 
Gloria Buzău — Ceahlăul P. 
Neamț 1—0 ; Celuloza Călărași— 
C.S.M. Suceava 1—3 ; Delta Tul- 
cea — Metalul Mija 2—1.

SERIA A II-A : Metrom Bra
șov — Dinamo Slatina 1—1 ; Au
tobuzul București — Progresul 
București 5—0 (!)) ; Chimia Rm. 
Vilcea — Gaz Metan Mediaș 
1—0 ; Electroputere Craiova — 
Dunărea Giurgiu 2—0 ; C.S.M. 
Sibiu — Metalul București 2—1; 
Carpați Brașov — Tractorul Bra
sov 0—2 ; Flacăra Moreni — 
C.S. Tîrgoviste 3—2 : Metalul 
Drobeta — S.N. Oltenița 1—0 ; 
Minerul Motru — Nitramonia 
Făgăraș 2—1.

SERIA A III-A : Minerul Cav- 
nic — Mureșul Deva 2—0 ; Vic
toria Cărei — Metalurgistul Cu- 
gir 4—1 ; F.C. Bihor — Textila 
Odorhei 1—0 ; Minerul Anina — 
C.F.R. Arad 4—0 ; U.M. Timi
soara — Corvinul Hunedoara 
o—2 ; Gloria Bistrița — Olimpia 
Oradea 2—0 ; Minerul Baia Mare 
— Industria Sirmei C. Turzii 
l—0 ; Arieșul Turda — C.F.R. 
Timișoara 1—0 ; Olimpia Satu 
Mare — Vulturii Lugoj 0—0.

înaintări penetrante
SAU APĂRĂRI PENETRABILE?

Ceea ce se impune de la bun început a fi re
marcat este eficacitatea etapei — 36 goluri — 
record absolut. Urmărind, insă, trei dintre me
ciuri (Petrolul—U.T.A., Dinamo—Steagul roșu 
și Steaua—Politehnica Iași) mi-am dat seama 
că multele goluri înscrise — am văzut 15 — nu 
au fost opera unui fotbal modern, ofensiv și 
dinamic, a unui fotbal expresiv, plin de virtuți, 
ci a aceluiași joc devenit „clasic'' cind efica
citatea este mai degrabă efectul greșelilor, decît 
al fanteziei și forței înaintărilor. Deci, mai 
puțin despre atacanți penetrant! și mai mult 
despre apărări... penetrabile. Din partidele asis
tate. in categoria acestora din urmă se înscriu 
liniile de apărare a echipelor Dinamo, Steagul 
roșu. Politehnica Iași, U.T.A., dar mai ales 
U.T.A. Sigur, fotbalul nu e frumos fără goluri. 
Dacă n-ar fi nici acestea... Dar scorurile mi se 
par exagerat de mari și faptul nu poate să ducă 
Ia altă concluzie decît că apărările echipelor 
n-au prea multă vigoare, se lasă prea ușor de
pășite. Și cele cinci lovituri de pedeapsă nu 
reflectă altceva decit tot carențe ale apărărilor.

Etapa ne aduce o singură surpriză și de pro
porții : C.S.M. Reșița, revelația acestui început 
de campionat, este învinsă pe teren propriu de 
către o altă formație ce s-a impus ca un team 
redutabil : F.C. Constanța. Remarcabilă com
portarea constănțenilor. Ei se află pe locul doi 
in clasament, poziție care exprimă forma spor
tivă, dar și seriozitatea cu care abordează fie
care meci, și mai ales seriozitatea cu care se 
muncește la acest club in ultima vreme. Sportul 
studențesc, in derbiul studenților de la Craiova, 
n-a putut să mai reediteze marea surpriză de 
duminica trecută. Dar Sandu Mircea și-a făcut 
datoria sa de puncheur în plină afirmare și 
dezlănțuire. Oltenii nu au lăsat, insă, nici o 
speranță colegilor bucureșteni. Se. vede treaba 
că sint puși pe fapte mari. Se pare că au tras 
multe învățăminte de la campionatul trecut. 
Ei își clădesc fiecare succes cu migală, dăruire 
și ambiție, asigurîndu-și o cursă destul de so
litară spre acel titlu care, anul trecut le-a adus 
atitea tristeți, i-a făcut să trăiască atitea clipe 
de euforie și dramă.

N-aș 
etapei 
nurlie 
să mă 
practicat de cei aproape 80 de fotbaliști. Cam-

vrea să fiu prea aspru cu meciurile 
a șasea, insă din cele văzute pe tere- 
Petrolul, Dinamo și „23 August" nu pot 
declar mulțumit de calitatea fotbalului

pionii au fost conduși de brașoveni și dacă 
aceștia își luau în serios rolul, se puteau în
toarce măcar cu un punct, de la București, dar 
vechea poveste cu indolența, lipsa de concen
trare și menținere a ritmului care a favorizat 
repunerea pe picioare a dinamoviștilor. Ieșenii 
n-au putut fi un adversar pe măsura partene
rului de joc — echipa Steaua — care se regă
sește tot mal mult, lot mai viguros, clapă de 
etapă. .Jocul s-a desfășurat sub semnul unui 
dezechilibru evident. Colegii lui lanul și elevii 
lui Uie Oană au pozat de la început în victime 
sigure. Partida de la Ploiești — să mă ierte 
protagoniștii ei — nu mi-a spus nimic mai mult 
decît un meci între o divizionară B — am nu
mit Petrolul — și o divizionară C — este vorba 
despre U.T.A. Decalajul de joc. de valoare il 
exprimă această diferență artificială de... ca
tegorie.

Dar care aU fost, totuși, revelațiile etapei ? 
în primul rind pofta de joc și forma arătata 
de cițiva titulari ai lotului național. Dincolo de 
jocul incoerent și inegal al dinamoviștilor, 
Dudu Georgescu și Dumitrache s-au bătut se
rios și efectul s-a văzut : primul a înscris două 
goluri, iar al doilea... unul. Laborioșii au fost 
Radu Nunweiller — coautor la două din goluri 
— și Dinu. Iordănescu, un alt atacant al națio
nalei, este și el autorul a două goluri. Cite un 
gol au înscris, Dumitru, Dobrin, Beldeanu și 
Țarălungă. Eficacitatea componenților lotului 
național, oricum, este de natură să ne sugereze 
o reactivizare a spiritului ofensiv al team-ului 
tricolor, cu alte cuvinte să ne reaprindă încre
derea și speranța pentru meciul decisiv de la 
26 septembrie, cu echipa R.D. Germane, de la 
Leipzig. încolo, remarcăm performanța denu
mită hat-trick obținută de Adam, atacantul 
roviar clujean, care i-a „executat" de trei 
pe rapidiști. în ce-1 privește pe Răducanu, 
bucură foarte mult că el marchează goluri
penalty-uri, arătînd cu aceasta o nouă vocație, 
dar ii mărturisim sincer că am prefera să nu 
marcheze, dar nici să nu primească. Pentru că 
bilanțul de ieri — a marcat un gol și a primit 
trei — ca să nu ne mai amintim că duminică 
a încasat alte trei — este îngrijorător.

Cea de-a XlX-a 
ediție a Turului ci
clist al României s-a 
încheiat ieri după- 
amiază, odată cu 
desfășurarea etapei a 
Xî-a, Buzău — Vă
leni — Ploiești — 
București (170 km). 
Cicliștii, cu rezervele 
de... veleități și am
biții consumate — 
configurația clasa
mentului general era 
foarte greu de 
schimbat — au peda
lat într-un ritm lent, 
doar apropierea
punctelor de șprint 
de la Văleni și Plo
iești avind darul de 
a mai anima și în
viora oarecum pluto
nul. La 
ciștigat 
dilă de 1 
Brașov, 
Nicolae 
(Selecționata Româ
niei) și de Marcel 
Ramașcanu (Dinamo 
București), șprintul 
do la Ploiești reve- 
nindu-i lui M. Fei- 
felea (Steaua), urmat 
de M. Bădilă și Va
sile Teodor (Selec
ționata României).

fe- 
ori 
ne 

din

VASILE CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
UNIVERSITATEA CRAIOVA- 

SPORTUL 
(2—0). Cele 
delor le-au 
(min. 31), 
Țarălungă (min. 90), iar Mircea 
Sandu (min. 89) a înscris pen
tru studenții bucureșteni.

PETROLUL-U.T.A. 4—1 (2—0). 
Au marcat 
din 11 m). 
(mîn. 28 și 
(min. 60), respectiv Broșovschi 
(min. 82).

DINAMO-STEAGUL ROȘU 
3—2 (1—1). Pentru dinamoviști 
au marcat : Dudu Georgescu, 
de două ori (min. 22 și min. 55) 
și Dumitrache (min. 58), iar de 
la brașoveni au înscris Gybrfi 
(min. 31) și Pescaru (min. 88, 
din 11 m).

C.S.M. REȘIȚA—F.C. CON
STANȚA 1—2 (0—1). Au înscris 
Ion Constantinescu (min. 26) și 
Negoescu (min. 87) pentru oas
peți, iar golul reșițenilor l-a 
semnat Beldeanu (min. 76), 
transformind o lovitură de la 
11 m.

STUDENȚESC 3—1 
trei goluri ale gaz- 
semnat Oblemenco 
Niță (min. 45) și

Crîngașu (min. 20. 
Pîrvu de două ori 
min. 66), Dincuță,

C.F.R. CLUJ-RAPID 3-1 
(1—0). Adam este autorul ce
lor trei goluri ale gazdelor 
(min. 35. min. 58 și min. 80. din 
11 m). Răducanu a înscris din 
11 m (min. 78) pentru Rapid.

POLITEHNICA TIMIȘOARA- 
„U“ CLUJ 1—0 (0—0). Unicul 
gol al partidei a fost înscris de 
Bungău (min. 61).

JIUL-F.C. ARGEȘ 3—1 (2—1). 
Au marcat Stocker, de două ori 
(min. 35 și min. 43), Stoian 
(min. 89). respectiv Dobrin.

A.S.A. TG. MUREȘ-S.C, BA- 
CAU 3—2 (2—2). Primele două 
goluri au fost semnate de Pană 
(min. 9) și Munteanu (min. 13) 
pentru oaspeți. Păslaru și Mu- 
reșan ' ' ,
Bdloni a semnat golul victoriei 
(min. 55).

STEAUA — 
IAȘI 4—1 (2—0) . 
mitru (min. 8), 
două ori (min. I 
Năstase (min.
Ailoaie (min. 88)

au adus egalarea, iar

POLITEHNICA
Au marcat : Du- 
Iordănescu, de 

26 și min. 74), 
60), respectiv

CLASAMENT

■ ■

Univ. Craiova «510 10— 2 11
F.C. Constanta 8 4 11 7—4 9
C.S.M. Reșița 6 2 3 1 15— 9 7
Steaua 6 3 12 13— 8 7
Dinamo 6 3 12 12—10 7
Sp. studențesc 6 3 0 3 11— 6 6
F.C. Argeș 6 2 2 2 9— 9 6
Poli Timișoara 6 3 0 3 5— 6 6
Petrolul 6 3 0 3 10—11 6
Poli Iași 6 3 0 3 5— 8 6
A.S.A. Tg. Mureș 6 3 0 3 12—16 6
„U“ Cluj 6 2 1 3 5— 5 5
Steagul roșu 6 2 1 3 6— 7 5
Rapid 6 2 1 3 8— 9 5
C.F.R. Cluj 6 2 13 10—12 5
S.C. Bacă.u 6 2 0 4 7—12 4
U.T. Arad 6 2 0 4 4—11 4
Jiul 6 114 6—10 3

viitoare
(S1MBATA, 15 SEPTEMBRIE)

Rapid-Universitatea 
Sportul studențesc-Jiul, 
Iul Ploiești-Politehnica 
șoara, U.T. Arad-C.S.M. 
F. C. Constanța-C.F.R.
Steagul roșu-Steaua, Politehnica 
Iași-Dinamo, S.C. Bacău-F.C. 
Argeș și „U“ Cluj-A.S.A. Tîrgu 
Mureș.

Craiova. 
Petro- 
Timi- 

Reșița, 
Cluj,

i Văleni a 
Nicolae Bă
la C.I.B.O. 

urmat de 
Andronache

TREI MEDALII DE AUR 
TACHIADA DE 

TELOR

Cele cîteva tentative 
de evadare inițiate la 
intrarea in București 
de alergătorii P. Ce
ga! (Iugoslavia) .și 
Valentin Hoța (com
ponent al Selecționa
tei de tineret
României) a primit 
„riposta" promptă a 
plutonului, fiind ani
hilate imediat. La in
trarea pe stadionul 
„23 August", unde a 
avut loc sosirea ca
ravanei, N. Andro
nache s-a desprins 
de urmăritori, a luat 
un ușor avantaj, dis- 
punînd la șprintul 
final de V. Murinea- 
nu (Dinamo) și Va
sile Teodor, purtăto
rul tricoului galben, 
învingătorul etapei 
de ieri a parcurs cei 
170 km în 4h 41’ 23”.

în clasamentul ge
neral individual pe 
primul loc s-a clasat 
VASILE TEODOR, 
care a fost incontes
tabil cel mai bun ci
clist al turului, cîști- 
gător a patru etape, 
îl urmează în clasa
ment. la o diferență 
de 5’ 16“ colegii săi

de la echipa națio
nală Vasile Selejan 
și Ion Cernea.

Merită a fi subli
niată popularitatea 
și simpatia deosebi
tă de care s-au bucu
rat cicliștii de-a lun
gul întregului traseu. 
Pretutindeni locui
torii comunelor și 
orașelor prin care a 
trecut caravana le-au 
rezervat o primire 
caldă, entuziastă, cu 
flori, aplauze, muzi
că de fanfară, creind 
o atmosferă festivă.

Premiul oferit de 
redacția ziarului nos
tru a revenit alergă
torului Valentin 
Iloța în vîrstă de 20 
de ani, component 
al clubului sportiv 
..Mureșul" din Tg. 
Mureș și al selecțio
natei de tineret a 
țării, care este cel 
mai tînăr ciclist pre
zent: In primele 10 
locuri ale clasamen
tului general indivi
dual (el a ocupat lo
cul 9).

DUMITRU VIȘAN

R I D i A N
VARA 
PRIETENE

LA SPAR- 
A ARMA-

• Sportivii 
cerit duminică 
aur in cadrul 
vară a armatelor prietene, 
competiția de handbal, 
României, după ce a învins cu 
24-17 selecționata U.R.S.S., a 
întilnit în ultimul joc echipa 
Cehoslovaciei. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate : 
17-17 (11-7). Echipa României a 
ocupat primul loc în clasament, 
avind un punct mai mult de
cit echipa Cehoslovaciei. în 
finalele competiției de box de 
la Olomouc, Marian Lazăr (co
coș) l-a învins la puncte pe 
bulgarul Andreikowski, iar Ște
fan Florea (mijlocie-mică) a 
ciștigat in fața maghiarului 
Karl. întrecerile Spartachiadei 
se încheie astăzi.

români au cu- 
trei medalii de 

Spartachiadei de 
In 

echipa

A 6-A EDIȚIE A RALIULUI 
TOMOBILISTIC

AU-

Ra
tării

• Cea de-a 6-a ediții a 
liului automobilistic al 
noastre a luat sfirșit duminică. 
Pe primul loc s-a clasat echi
pajul Florin și Gheorghe Morasi 
(Uzina de automobile Pitești), 
pe un R. 12 Gordini. Locul doi 
a fost ocupat de Anton Scurtu 
și Nicolae Jovici (Brașov) pe 
Dacia 1100 S. La capătul celor 
2 240 km cit a măsurat traseul 
au sosit 15 din cele 33 de echi
paje care au luat startul. Prin
tre cele care au abandonat fi
gurează și cunoscuții alergători 
Dumitru Novac și Marin Dumi
trescu.

TURNEUL DE TENIS DE LA 
FOREST HILS

• Finala probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale 
S.U.A.. care se desfășoară la Fo
rest Hills, va opune pe austra
lianul John Newcombe și ceho
slovacul Jan Kodes. în semifi
nale, Jan Kodes, învingătorul 
din acest an al turneului de la 
Wimbledon, l-a învins cu 7—5. 
6—7, 1—6, 6—1, 7—5 pe ameri
canul Stan Smith, favoritul nr. 1 
al concursului. A fost o partidă 
maraton, care a durat peste trei 
ore. Cei 15 000 de spectatori au 
urmărit un tenis de înaltă clasă.

Duminică la Teheran, au luat sfirșit campionatele mondiale 
de lupte libere. O irumoasă comportare a avut sportivul român 
Vasile Iorga (cat. 82 kg), care a obținut medalia de argint. 
După ce l-a învins la puncte pe bulgarul Abilov, Vasile Iorga 
l-a întilnit in meciul decisiv pe sovieticul Suilsin. A ciștigat la 
puncte, după o întrecere foarte strînsă, luptătorul sovietic. La 
categoria peste ' ........
a ocupat locul

„Real", „Olimpia", „Viitorul", nume cu rezonanță în masa 
iubitorilor sportului cu balonul rotund. De mai mulți ani figu
rează la loc de frunte in diferite competiții de amploare. Acum, 
le întilnim pe afișul unei atractive întreceri sportive, progra
mată. timp de trei zile, in parcul sportiv Dinamo din Capitală. 
De data aceasta, însă, este vorba de „Real“-ul celor mai tineri 
fotbaliști din satul Otești. comuna Cungrea, județul Olt, de for
mația „Olimpia" a pionierilor din comuna Buda (Buzău), de 
„Viitorul" din Seaca de Cîmp (Dolj) și de tinerii fotbaliști din 
comuna Bolintin Deal (Ilfov), a căror formație poartă denu
mirea de A S. „Silitorul". Sînt finalistele pe țară ale unei 
frumoase competiții de masă rezervată echipelor școlilor generale 
din mediul sătesc. O competiție inițiată și organizată în vacanța 
școlară de vară de către revista pionierilor. „Cutezătorii" și care 
a avut un larg ecou în rîndul celor mai tineri fotbaliști. 160 de 
formații și-au disputat întiietatea în primele etape, sușținind 
cite 12 meciuri săptăminal.

Cele mai bune echipe se întrec, începînd de ieri, în turneul 
final, urmind să desemneze campioana pe țară și cîștigătoarea 
celei de-a 3-a ediții a „Cupei Cutezătorii". Fără îndoială, reve
lația actualei ediții este „Olimpia" Buda, pregătită de prof. 
Mircea Crăciun prezentă pentru prima oară în finala de la 
București. Teri, a reușit s-o întreacă pe vicecampioana de anul 
trecut, „Silitorul" Bolintin Deal. Conduși la pauză cu 2—1, pio
nierii fotbaliști din comuna Buda au reușit, ,1a reluare, să refacă 
handicapul, terminînd învingători eu 5—3. In cealaltă partidă, 
Real Otești a dispus cu 4—3 (2—1) de Viitorul Seaca. Jocurile 
continuă astăzi, de la ora 10.

M. L.

ORIENTARE TURISTICĂ: In pădu

în care Kodes, in formă exce
lentă, s-a impus printr-un joc 
precis în fața asului american. 
In cea de-a doua semifinală, 
John Newcombe l-a învins cu 
6—4, 7—6. 6—3 pe compatriotul 
său Ken Rosewall.

Finala probei de simplu fe
mei a fost cîștigată de australi- 
anca Margaret Court, învingă
toare cu 7—6, 5—7, 6—2 in par
tida susținută cu compatrioata 
sa Evonne Goolagong.

CAMPIONATELE LUMII LA 
TAȚIE

NA-

apă• Echipa de polo pe 
a Ungariei a ciștigat titlul mon
dial. în ultima zi a campionate
lor lumii de natație de la Bel
grad echipa Ungariei a învins 
cu scorul de 8—4 (1—1,3—2, 1—0,. 
3—1) echipa Cubei. Italia a dis
pus cu 5—4 de Iugoslavia.

în turneul pentru locurile 
7-12 selecționata României a 
întrecut cu scorul- de 5—3 (1—1, 
3—0, 1—1, 1—1) R. F. Germa
nia. Mexicul a învins cu 5—3 
Spania, iar Olanda a dispus cu 
7—2 de Grecia.

Clasament : 7. — România 9
puncte ; 8. — Olanda 8 puncte ; 
9. — Mexic 4 puncte ; 10. — 
Soania 4 puncte ; 11. — R. F. 
Germania 3 puncte ; 12. — Gre
cia 2 puncte.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
PENTATLON MODERN

• Duminică la Londra, s-au 
terminat întrecerile campiona
telor mondiale de pentatlon mo
dern. Titlul de campion al lumi' 
a revenit sovieticului Pavel Led
nev, cu 5 413 puncte, urmat de 
Vladimir Smelev (U.R.S.S.) — 
5 268 puncte și Borin Onicenko 
(U.R.S.S.) — 5 198 
Spîrlea (România) 
locul 12 cu 4 901 
echipe a ciștigat
15 943 puncte, urmată de R. F. 
Germania 15 051 puncte și Un
garia — 14 856 puncte. Locul 4 
a revenit echipei S.U.A. — 
14 745 puncte, iar locul următor 
selecționatei României — 14 488 
puncte. Ultima probă a campio
natelor — crosul — a reve
nit japonezului Shoji Uchinda.

puncte, 
s-a clasat 
puncte.
U.R.S.S.

D.
pe
Pe

rile din jurul lașului
masculine și 18 feminine, reprezentind 28 de 
mers, în cursul săptăminii trecute, prin pădu-

54 de echipe, 36 
județe ale țării au ____ ...--------—.-------- .--------- . . , ,
vile din jurul lașului pe traseele mascate ale concursului națio
nal de orientare turistică Toate traseele au dus. desigur, spre 
trofeu și titlul de campion național. înaintea tuturor insă la 
acest punct final a ajuns echipa Nicolina Iași, alcătuită din 
Gheorghe Roșu și Constantin Apăvăloaiei, care au dovedit că 
cel puțin citeodată și drumul necunoscut poate să fie drumul 
cel mai scurt. I. c.

HANDBAL: Brașovenii la a doua
victorie in Capitala

Jocurile din etapa de ieri, a „Cupei de toamnă" la handbal, 
competiție ce reunește toate formațiile (feminine și masculine) 
din primul eșalon, au purtat amprenta unor dispute dirze, în
cheiate, in majoritatea lor, cu scoruri strînse. Tinerii handbaliști. 
promovați recent și-au adus un aport însemnat la realizarea 
unor acțiuni spectaculoase, purtate in viteză.

Remarcăm evoluția formației Dinamo Brașov, care a obținut 
a doua victorie în Capitală. După ce in etapa inaugurală a în
trecut pe campioana republicană Steaua (cu 17—12), ieri, bra
șovenii au dispus de Dinamo București, pe terenul acesteia, cu

O fază grăitoare a disputei dintre echipele de handbal Dinamo 
București-Dinamo Brașov.

Foto: GH- CUCV

Copleșiți de eternele probleme 
ale sportului rege, fotbalul, ui
tăm atît de des de alte discipli
ne și iată că doar o dată pe an 
ne pomenim disecînd cu fierbin
te pasiune sportul alb, care, ori
cum, în ciuda unei precare si
tuații materiale se incăpățînează 
să ne reprezinte mai onorabil pe 
piața mondială a performanțelor 
de prestigiu. Cu asemenea pri
lejuri, descoperim puținătatea 
rezervelor de talent, iar golul 
resimțit îl inundăm cu propuneri 
de o sublimă generozitate, ne- 
glijînd fripți de sete, așa cum 
sîntem, multitudinea amănunte
lor de fond. Inițiativele se în
crucișează în circuit, iar rezulta
tele practice nu se prea văd...

In 1946 în orașul Timișoara, 
considerat furnizor de talente, 
existau nu mai puțin de 30 de 
terenuri pentru practicarea aces
tui sport, e adevărat, pe atunci 
considerat un domeniu exclusiv 
al elitei sociale. în 1967 ca răs
puns la o detaliată analiză a 
condiției acestui sport C.N.E.F.S. 
conchide : „în atenția fede
rației de tenis stă de mai 
mult timp și problema tenisului 
timișorean a cărui involuție pro
duce vădite nemulțumiri". Prin 
intermediul semnatarului aces
tei petiții, arh. Emil Precup, se
cretar al Comisiei județene de 
tenis, sîntem în măsură să a- 
firmăm că „atenția" nu a fost 
onorată nici în 1973. „Din partea 
F.R.T. nu a venit nici un antre
nor la Timișoara în scopul so
luționării unor probleme de im
portanță majoră pentru bunul 
mers in organizarea acestui 
sport".

Sigur, Bucureștiul se bucu
ră de serviciile a peste 100 
de terenuri omologate pe cind 
Timișoara doar de... 3 ! Dar asu
pra acestei chestiuni vom mai 
reveni. în ciuda acestor avanta
je. pe care le apreciem fiind ro
dul „hărniciei" locale „importul" 
de talente se practică nestinghe
rit pe baza argumentului că lan
sarea în marea „aventură" nu o 
pot face decît cluburile puterni- 

Și acesta este un adevăr pece.

s-a pus problema unui turneu 
in Italia. Mai sint și alte exem
ple. Ar mai fi, apoi, de discutat 
problema repartizării materiale
lor din care „partea leului" re
vine, desigur, tot Bucureștiului, 
a tărăgănării de către federație 
a acordării cuvenitelor clasificări 
cîștigate de-a lungul anului 
1972. Să nu uităm că marea per
formanță trebuie consolidată la 
bază.

Dar să revenim la Timișoara.

necesare rotunjirii fondurilor 
pentru întreținere. „Din această 
cauză, citim într-o dare de sea
mă a comisiei județene, orașul 
nostru pierde în fiecare an din 
calendarul competițional al 
F.R.T. concursuri cu caracter 
republican care nu se pot des
fășura la noi pentru faptul că 
nu avem minimum 6 terenuri la 
un singur loc". „în plus, ne spu
ne tov. ing. Ladislau Juhasz, an
trenor la amintita asociație, min-

Timișoara —un copil vitreg
al Federafiei de tenis?

care însă o să ne permitem a-1 
discuta puțin mai la vale. Mai 
nctăm că în Biroul federației nu 
se află nici un antrenor din pro
vincie. Și aceasta în situați» in 
care mulți din tenismenii noștri 
de pluton întîi sînt evidente 
produse ale provinciei (I. Țiriac 
— Brașov, Hărădău — Hune
doara, Virginia Ruzici — Cîm- 
pia Turzii, Toma Ovicl — Tg. 
Mureș etc.) și ale acestor antre
nori. Iar una dintre consecin
țe, deloc neglijabilă, printre alte
le și mai puțin neglijabile, este 
că Vîlcioiu .Octavian, campion 
republican la juniori în 1971 și 
vicocampion în 1972, pe atunci 
legitimat la Arad (în prezent la 
Brașov) este „pierdut" din aten
ția selecționerilor în favoarea 
lui Mircea Breazu (!) atunci cînd

Dacă socotim și localitățile apar
ținătoare, populația municipiului 
se ridică, în prezent, la peste 
200 000. Numărate pe degete, 
numărul terenurilor se ridică la 
9 plus cele amenajate sumar 
prin curțile unor școli și licee 
(De soarta și exploatarea lor 
neocupîndu-se nimeni, în afara 
unor excese de entuziasm dato
rate vreunui profesor sau elev). 
Dintre acestea doar 3 omologate, 
cele aparținînd A. S. Electrica, 
situate alăturat, totuși insufi
ciente pentru a asigura o bună 
desfășurare a unor competiții de 
amploare, cu caracter de masă, 
cu atît mai mult cu cît in afara 
celor 49. de legitimați, terenurile 
sînt închiriate și Scolii sportive 
de elevi, bașca susținătorilor ac
ceptați in schimbul unor sume

gile ne lipsesc cu desăvirșire, 
corzile pentru rachete de aseme
nea. Avem numai 6 rachete, to
tal insuficiente pentru 20 de oa
meni activi. în magazinele noas
tre asemenea materiale sint o 
raritate". (Și cind te gîndești la 
frumoasele promisiuni făcute 
prin intermediul ziarului nostru 
de către directorul Fabricii pen
tru echipament sportiv din Re
ghin !).

în Timișoara, teoretic, sînt 4 
secții de tenis afiliate federației, 
în realitate, doar două viețuiesc 
ca atare. Cea de pe lingă clubul 
C.F.R. s-a desființat transfor- 
mîndu-și cele două terenuri în- 
tr-o sursă de ciștig și în acest 
fel, tenisul. în divertisment, iar 
cea de pe lingă Școala sportivă 
suprapunîndu-se cu A. S. Elec-

trica. Numărul total de legiti
mați se ridică la o sută. Puțini, 
foarte puțini. Dintre aceștia cei 
mai talentați juniori, fie că ac
ceptă soluția transferului (făcută 
unora) fie că riscă să se plafo
neze. Ce se întîmplă dacă se 
transferă la cluburi, într-ade- 
văr, puternice ? Răspunsul se ob
ține printr-o simplă deducție lo
gică. Supradimensionat în dau
na cluburilor paupere un aseme
nea salon de talente Insuficient 
verificate de marile confrun
tări. ajunge să fie obligat a trăi 
in suc propriu. Adică noi orga
nizăm competiția, ne impărțini 
In 2—3—4 tabere, punem pe 
masă cupa și ne luăm la bătaie 
respectînd cu strictețe regulile 
jocului. E ca intr-o familie unde 
cei mari laudă pe cei mici (sau 
invers), pe alții îi mustră, se 
distribuie sfaturi și la prînz nu
mai veselie, ironii subtile iar 
bunicul, la sfîrșit, toarnă șam
panie și închină întru sănătatea 
tuturor.

Deci, lipsesc terenurile !
Dar și ochiul atent al federa

ției de tenis.
Toți interlocutorii care ne-au 

ajutat la această documentare 
(in afara celor 
mințim De ing.
tea, profesoara 
Ernest Szebely 
lescu) declară solemn „Să ni se 
dea loturi, că noi Ie facem, cu 
mînile goale dacă e nevoie, nu
mai să preia cineva această ini
țiativă". Noi am sugera-o orga
nizațiilor U.T.C. Dar și atenției 
federației de specialitate.

citați îi mai a- 
Alcxandru Cris- 
Rărlița Robert, 
și Savu Drăgu-

ION DANCEA

scorul de 16—12 
învingători s-au 
moviștii bucureșteni au avut cei mai buni realizatori 'in Moldo
van (4) și Nicolescu (3> O victorie mai puțin așteptată au ob
ținut tinerele handbaliste de la Rapid, care au întrecut cu scorul 
de 19—1.3 pe Universitatea București. Fosta campioană, Universi
tatea Timișoara a ciștigat, pe teren propriu, cu 8—3, in fața 
echipei Voința Odorhei, iar Rulmentul Brașov a dispus, la 
limită, cu 12—11, de Mureșul Tirgu Mureș. Studenții din Galați 
au realizat prima victorie din acest sezon, întrecînd S. C. Bacău 
cu 16—13.

(8—6) șî ocupă primul loc în clasament. De la 
remarcat Mesner (4), Chicomban (3), iar rîina-

RUGBI: Amestecate
M. L.

• Simbătă, la Bueno* Aires, reprezentativa Argentinei a în
trecut cu scorul de 15—9 (9—G) selecționata de rugbi a României, 
aflată într-un turneu de mai multe jocuri in această țară.

• In „Cupa Federației" la rugbi. ieri, a fost programată o 
nouă etapă. în cuplaj, pe stadionul Ghencea, s-au întilnit în 
prima partidă Steaua și Chimia Năvodari. Scor : 12—4 în favoarea 
militarilor, care au primit o replică viguroasă din partea jucă
torilor din Năvodari. Bun arbitrajul, mult discutatului, Găgea- 
tu. în al doilea meci, Grivița roșie a dispus de Dinamo cu scorul 
de 15—11, după o partidă animată, in care înaintarea grivitenilor 
a funcționat ireproșabil. Mulțumitor arbitrajul lui FI. Tudo- 
rache.

e între 16—20 septembrie, în Bulgaria, la Varna, va avea loc 
un turneu de rugbi la care și-au anunțat participarea Datru re
prezentative : Bulgaria, Cehoslovacia, Italia și România.

Competiția este dotată cu trofeul „Vara Varnei". reprezentativa 
țării noastre fiind alcătuită din jucători sub 23 ani. Lotul care 
ne va reprezenta este antrenat de prof. Alexandru Paloșanu și 
prof. Rene Chiriac și numără printre jucători numeroși tineri 
talentați printre care Cioarec. Scarlat, M, Ionescu, Malancu, 
Achim, O. Corneliu, Menghcr, Comănici, Al. Dumitru, Enache, 
Ulița și alții. Puțin cunoscuți, dar jucători cu reale posibilități 
de a se consacra. Salutăm cu această ocazie inițiativa federației 
de specialitate, care, angrenează un număr cit mai mare de 
tineri rugbiști în importante examene internaționale.

• Știința Petroșani, jucînd cu formația R. C. Vichy în al 
doilea meci pe care-1 întreprinde in Franța, a pierdut cu scorul 
de 9—13.

• Au început pregătirile arbitrilor în vederea deschiderii 
competițiilor oficiale. Antrenamentele ca si ședințele teoretice 
se fac pe stadionul Tineretului din Capitală, sub îndrumarea 
directă a lui Th. Wiling, președintele colegiului central de arbi
tri. De remarcat, că la Birlad si Sibiu funcționează cursuri spe
ciale pentru pregătirea unor noi cadre de arbitri.

GABRIEL FLOREA



de peste hotare
CONFERINȚA STATELOR NEALINIATE 

DE LA ALGER

Pacea trebuie să fie
făurită prin participarea festivă, consacrată sărbă- 

R.P.D.

tuturor țărilor
Opinii exprimate la tribuna reuniunii

ALGER — Conferința maturității, cum a fost denumită cea dc-a 
patra reuniune la nivel inalt a statelor nealiniate, a intrat dumi
nică in faza sa finală. Simbătă după-amiază, de Ia tribuna con
ferinței ultimii vorbitori au expus în fața participanților poziția 
statelor lor față de principalele aspecte politice și economice ale 
lumii contemporane, iar în cursul zilei de duminică, șefii de stat 
și guvern au aprobat, prin consens, proiectele declarațiilor in 
problemele economice și politice, alcătuite în cadrul comisiilor 
de resort și acceptate, anterior, de către Consiliul Ministerial.

Conferința de la Alger, a spus 
in cuvintul său, Murtada Said 
Abdel Baki, ministrul irakian 
de externe, reprezintă o nouă 
contribuție a statelor nealiniate 
la lupta lor pentru independen
ță și egalitate în drepturi a po
poarelor, împotriva imperialis
mului, a agresiunii și domina
ției. Potrivit țării sale, sursa 
principală a instabilității în lu
me constă în decalajul mare 
existent intre țările dezvoltate 
și cele aflate , in curs de dez
voltare. Irakul, a spus vorbi
torul, se pronunță pentru trans
formarea Oceanului Indian în- 
tr-o zonă a păcii. Referindu-se 
la situația din Orientyl Apro
piat, ministrul de externe ira
kian a subliniat necesitatea res
pectării drepturilor legitime ale 
poporului palestinian.

Șeful delegației din Afga
nistan, Abdurahman Pajvak, 
și-a exprimat satisfacția 
de începerea procesului 
destindere in lume, subliniind 
in mod deosebit faptul că 
statele mari nu pot elabo
ra hotăriri valoroase de interes 
general fără participarea tu
turor țărilor. Vorbitorul a expri
mat sprijinul țării sale pentru 
mișcările de eliberare din teri
toriile aflate sub dominație 
străină, pentru poporul cambod
gian aflat in luptă pentru cu
cerirea independenței sale și a 
arătat importanța aplicării în 
viață a Acordului de la Paris 
cu privire la încetarea războiu
lui și stabilirea păcii în Viet
nam.

„Dacă Conferința de la Lu
saka a fost o întilnire la nivel 
înalt în cadrul căreia s-au adop
tat hotăriri, Conferința de la 
Alger trebuie să se soldeze cu 
acțiuni concrete", a spus minis
trul ghanez al afacerilor exter
ne, Kwame Baah, lansînd un 
apel către toate țările nealinia
te în vederea întăririi unității 
lor, în interesul luptei pentru o 
lume mai dreaptă. Lupta coor
donată a țărilor nealiniate, a 
arătat ministrul ghanez, nu în
seamnă acțiunea „blocului 
nedezvoltaților împotriva celor 
dezvoltați", ci „platforma unei 
colaborări bazate pe respect și 
egalitate in drepturi".

Președintele Senegalului, Leo
pold Sedar Senghor, a arătat 
că lupta împotriva imperialis
mului și neocolonialismului este 
încă necesară în etapa actuală. 
Statele nealiniate, a spus el, 
sint, de asemenea, confruntate 
cu problemele rasismului, puse 
cu acuitate îndeosebi de situația 
din Rhodesia. Republica Sud- 
Africană și coloniile portugheze 
din Africa.

Moussa Traore, președintele 
Republicii Mali, a salutat destin
derea prezentă în actualul cli
mat internațional, dar a subli
niat că în lume nu poate exista 
o pace stabilă, atit timp cît se 
va menține tensiunea în Orien
tul Apropiat, cit in Cambodgia 
vor continua să aibă loc lupte, 
iar colonialiștii portughezi vor 
comite acte de genocid in An
gola, Mozambic și Guineea-Bis- 
sau, cît timp rasismul va mal 
subjuga cea mai mare parte a 
populațiilor din Africa de Sud 
in Rhodesia.

Președintele 
bert Bernard 
in esență, că 
trebuie să se 
rind pe propriile lor forțe, să 
colaboreze și să se ajute reci
proc, în limitele posibilităților 
lor. De la prima sa conferință 
și pină acum, a spus vorbito
rul, mișcarea nealiniaților a 
parcurs o cale proprie de afir
mare pe arena internațională. 
Ea s-a caracterizat prin dina
mism și atitudine progresistă.

„Pacea este indivizibilă și ea 
trebuie să fie făurită prin par
ticiparea tuturor țărilor, indife
rent de mărimea și puterea 
lor", a arătat președintele Re
publicii Africa Centrală. Jcan 
Bedel Bokassa. Arătind că 
principalele caracteristici ale 
politicii de nealiniere sînt „res
pectul, progresul și caracterul 
deschis față de întreaga lume", 
vorbitorul a menționat că sta
tele nealiniate „nu pot să ac
cepte politica de forță, amestec 
și presiuni", care a adus multe 
prejudicii in Indochina, in Ori
entul Apropiat și în alte regiuni 
ale lumii.

După ce a subliniat că reu
niunea de la Alger reprezintă 
o conferință a forțelor progre
sului și păcii, primul ministru 
al Republicii Guineea. Lansana 
Beavogui, a arătat că țara sa 
înțelege politica de nealiniere 
ca o respingere a divizării lu
mii în sfere de interese. „Nici 
o țară, oricît de mare șj ,de pu
ternică ar fi ea, nu poate avea 
o răspundere mai mare pentru 
asigurarea păcii decît oricare 
din celelalte state", a spus vor
bitorul, pronunțîndu-se pentru 
egalitate politică în drepturi și 
dezvoltare economică echilibra
tă. Vorbitorul a condamnat, de 
asemenea, existența bazelor 
străine pe teritoriile statelor în 
curs de dezvoltare.

Primul orator 
duminică a fost 
cerilor externe

Gabonului, Al- 
Bongo, a arătat, 
țările nealiniate 
bazeze, în primul

al ședinței de 
ministrul afa- 
al Mexicului,

Emilio Rabasa, care a făcut 
apel la participanți să aprobe 
propunerea președintelui Me
xicului, Luis Echeverria, pri
vind adoptarea unei Carte a 
drepturilor și obligațiilor state
lor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite. El a mențio
nat că Mexicul, care ia parte 
la conferință în calitate 
servator, va prezenta 
propunere la viitoarea 
a Adunării Generale a 
Ministrul mexican și-a 
crat cea mai mare parte a dis
cursului său problemelor econo
mice ale lumii contemporane, 
în context, el a subliniat că pa
cea și securitatea internațională 
constituie condițiile de bază 
pentru a se pune capăt stării 
de subdezvoltare și pentru a se 
elimina injustiția din relațiile 
economice mondiale. „Sarcina 
țărilor nealiniate, 
la conferință — a 
bitorul — este de 
le stă în putință 
păși actuala ordine perimată a 
relațiilor economice interna
ționale și pentru a stabili o or
dine nouă, caracterizată de 
echitate și o mai mare înțele
gere din partea statelor avan
sate pentru interesele țărilor în 
curs de dezvoltare".

Ministrul afacerilor externe 
al Singaporelul, S. Rajaratnam, 
s-a pronunțat pentru elabora
rea unei concepții unitare a ță
rilor nealiniate in domeniul 
economic. Arătind că pe plan 
internațional „suflă un vînt 
nou", în direcția destinderii și 
înțelegerii, vorbitorul a remar
cat că, paralel cu tendințele noi, 
persistă încă unele rămășițe

de ob- 
această 
sesiune 
O.N.U. 
consa-

participante 
declarat vor- 
a face tot ce 
pentru a de-

ale „războiului rece". în con
text, el a făcut apel la țările 
lumii a treia să se angajeze în 
mod concret 
problemelor 
internaționale. El a chemat par
ticipants la conferință să de
pună toate eforturile pentru 
dezvoltarea economică națio
nală proprie, apreciind că în 
acest mod țările in curs de dez
voltare vor ajunge să 
rol tot mai important 
internațional.

Ministrul de externe 
nyei, N. Mungai, a subliniat că 
mișcarea țărilor nealiniate tre
buie să fie activă și dinamică. 
După ce a apreciat pozitiv noul 
curs al evenimentelor în lume, 
eforturile de înfăptuire a unei 
securități stabile, a păcii și co
laborării in Europa, vorbitorul 
s-a pronunțat pentru reinstaura- 
rea păcii în Asia de sud-est.

Președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, a arătat că 
tendințele pozitive de destin
dere internațională constituie 
transformări esențiale petrecu
te de la prima conferință a ță
rilor nealiniate de la Belgrad 
și pînă la actuala reuniune. 
Dar, a continuat el, pacea nu 
poate fi garantată fără oprirea 
cursei înarmărilor. Totodată, 
există și alte surse ce generea
ză pericolele la adresa păcii, 
cum sînt colonialismul și rasis
mul, care se cer lichidate fără 
întirziere, printr-o acțiune 
coordonată a forțelor progresis
te. Prezentind poziția țării sale 
față de situația din Orientul 
Mijlociu, vorbitorul s-a pronun
țat pentru traducerea în viață 
a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 1967, care repre
zintă o bază valoroasă pentru 
soluționarea conflictului. Re- 
ferindu-se la situația din Cipru 
el a arătat că poporul cipriot 
nu va ceda in fața nici unei 
presiuni și își va apăra inde
pendența, integritatea teritoria
lă și suveranitatea.

în soluționarea 
actuale ale vieții

joace un 
pe plan

al Ke-

nare 
toririi Zilei naționale a 
coreene. La prezidiul adunării, 
intîmpinați cu vii aplauze, ală
turi de conducătorii de partid și 
de stat ai R.P.D. Coreene, in 
frunte cu Kim Ir Sen, au luat 
loc membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialis
te România, formată din tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și Cornel Bur
tică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care participă la săr
bătorirea celei de-a 25-a ani
versări a creării R.P.D. Coreene.

La adunare a rostit o amplă 
cuvîntare Kim Ir, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene, care a 
relevat marile succese obținute 
în cei 25 de ani care au trecut 
de la crearea Republicii, de po
porul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în 
toate domeniile construcției so
cialiste : industrie, agricultură, 
cultură și educație, apărare na
țională. Subliniind unitatea po
litică și ideologică de granit a 
întregului popor coreean în jurul 
partidului, vorbitorul a reafir
mat hotărirea fermă a oameni
lor muncii coreeni de a milita 
activ pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
V-lea al Partidului Muncii din 
Coreea și a obiectivelor stabi
lite in planul de șase ani, pre
cum și hotărirea poporului co
reean de a lupta pentru înfăp
tuirea cit mai grabnică a arză
toarelor aspirații de reunificare 
națională, pe cale pașnică și in 
deplină independență, conform 
spiritului declarației comune a 
Comitetului de coordonare Nord- 
Sud din 1972 și a principiilor 
formulate de Kim Ir Sen.

în același timp, a relevat Kim 
Ir, R.P.D. Coreeană va continua 
să înfăptuiască cu fermitate li
nia politică externă elaborată de 
Partidul Muncii din Coreea, 
sprijinind cu consecvență lupta 
dirză a popoarelor din Indochi
na, întărind solidaritatea mili
tantă cu cauza justă a tuturor 
mișcărilor de eliberare 
lă din Asia, Africa și 
Latină.

te cu Kim Ir Sen, a delegației 
de partid și de stat române, 
formată din tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și a 
celorlalți oaspeți de peste ho
tare a fost îndelung aplaudată 
și ovaționată de miile de cetă
țeni prezenți la această impre
sionantă manifestare artistică 
— expresie a entuziasmului, 
dăruirii și talentului creator ale 
poporului coreean.

în cursul serii, delegația de 
partid și de stat română a par
ticipat la recepția oferită de 
Kim Ir Sen cu ocazia zilei na
ționale a R.P.D. Coreene. Lu- 
înd cuvintul, după ce a salutat 
prezența numeroșilor soli ai ță
rilor care iau parte, alături de 
poporul coreean, la marea sa 
sărbătoare națională, secreta
rul general al Partidului Mun
cii din Coreea a făcut o am
plă trecere în revistă a marilor 
succese obținute de poporul co
reean în opera de edificare so
cialistă a țării, arătind că pre
vederile grandiosului program 
al construcției socialiste, trasat 
de cel de-al cincilea congres 
al Partidului Muncii din Coreea 
sînt îndeplinite cu succes în 
toate domeniile economiei și 
culturii naționale.

în același timp, Kim Ir Sen 
a subliniat hotărirea fermă a 
R.P.D. Coreene de a acționa și 
în viitor, ca și pînă în prezent, 
în direcția înlăturării obstaco
lelor care se află actualmente 
în calea reunificării patriei, re
levînd necesitatea promovării 
active a contactelor și dialogu
lui inițiate între Nord și Sud, 
înlăturării confruntării mili
tare, reducerii încordării, â de
mocratizării societății sud-co- 
reene și instituirii unei confe
derații a nordului și sudului, în 
scopul creării Republicii Confe
derative Koryo.

naționa- 
America

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
Documente finale și rezoluții adoptate

*
Seara, a avut loc un . 

festiv organizat la Teatrul Mare 
din Phenian, la care a participat 
și delegația de partid și de stat 
română.

spectacol

Lucrările celei 
Conferințe la nivel 
rilor nealiniate 
duminică după-amiază. La capă
tul a cinci zile de lucrări, în șe
dințe plenare 
specialitate, 
de state și de guverne din țările 
nealiniate s-a 
niment important în viața in
ternațională, caracterizat prin 
voința popoarelor din aceste 
țări de a da un nou impuls lup
tei împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, mișcărilor 
de eliberare națională, propășirii 
țărilor care și-au cîștigat inde
pendența, luptei antiimperialiste, 
pentru securitate și cooperare 
internațională.

în cuvintul de închidere, pre
ședintele Algeriei, Houari 
Boumediene, a apreciat caracte
rul concret și constructiv al 
documentelor adoptate, care re
prezintă acte politice de cea mai 
mare importanță și 'care vor 
marca evoluția situației inter
naționale. Vorbitorul a relevat 
faptul că actuala Conferință a 
proclamat în mod solemn, nu nu
mai in vorbe, dar și prin do
cumentele adoptate, necesitatea 
democratizării vieții internațio
nale, a așezării relațiilor între 
state pe respectarea principiilor 
independenței și 
neamestecului în 
terne, avantajului reciproc, 
plan economic — a spus el — 
statele participante la Confe
rința de la Alger s-au pronun
țat pentru suveranitatea deplină 
și completă asupra resurselor 
naturale ale fiecărei țări, con
trolul eficient al fiecărui stat a- 
supra exploatării resurselor na
ționale, preconizînd întărirea co
laborării și cooperării economice 
între toate țările nealiniate.

Propunerea făcută în cadrul 
ședinței de către ministrul afa
cerilor externe al Arabiei Sau- 
dite, Omar Sakef, ca președin
tele algerian, Houari Boumedie
ne, să expună în fața Organiza
ției Națiunilor Unite punctele 
de vedere ale țărilor nealiniate, 
documentele și rezoluțiile adop
tate la Conferința de la Alger 
a' fost adoptată cu îndelungi 
aplauze.

în încheiere, Conferința de la 
Alger a adoptat documentele fi
nale și rezoluțiile pe probleme, 
examinate anterior în

în 
după 
state 
Alger 
în lume 
profunde, datorită creșterii for
țelor păcii, independenței, și 
progresului, se menționează că 
imperialismul, 
neocolonialismul 
continuă încă acțiunile agresive 
împotriva popoarelor, în diferite 
zone ale lumii, persistînd focare 
de tensiune. Conferința reafir
mă hotărirea țărilor nealiniate 
de a veghea strict la aplicarea 
principiilor egalității, suverani
tății și integrității teritoriale a 
tuturor statelor, de a se evita 
recurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța, de a se regle
menta problemele litigioase pe 
cale pașnică.

Relevînd că situația din O- 
rientul Apropiat rămîne o pro
blemă care preocupă în mod grav,

de-a patra 
înalt a ță- 

s-au încheiat

și în comisii de 
reuniunea șefilor

înscris ca un eve-

suveranității, 
treburile in-

Pe

comisii, 
declarația Conferinței, 
ce se arată că șefii de 
și guverne întruniți la

apreciază că în prezent 
au loc transformări

colonialismul, 
și rasismul

Conferința cere retragerea ime
diată și necondiționată a tru
pelor israeliene din toate teri
toriile arabe ocupate, restabi
lirea drepturilor poporului pa
lestinian. Salutînd încetarea 
războiului din Vietnam, Confe
rința cere încetarea neîntirzia- 
tă a ingerințelor S.U.A. în afa
cerile interne ale popoarelor din 
Indochina, invitînd statele neali- 
neate să acorde sprijin diplo
matic Guvernului Revoluționar 
Provizoriu din Vietnamul de 
Sud. Referitor la situația din 
Cambodgia, după ce condamnă 
actele agresive ale imperialis
mului, documentul menționează 
că participanții la Conferință 
declară că singurul guvern le
gitim legal al Cambodgiei este 
GRUNK, condus de prințul No
rodom Sianuk.

Totodată, Conferința declară 
că problema coreeană trebuie 
să fie rezolvată de poporul co
reean, fără amestec străin și, 
în această ordine de idei, își 
exprimă sprijinul pentru uni
ficarea independentă și pașnică 
a Coreei. Șefii de state și gu
verne ai țărilor nealiniate salu
tă lupta eroică a popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de, subliniind necesitatea unui 
sprijin activ politic și material 
pentru mișcările de eliberare 
națională din Africa. Conferin
ța și-a exprimat sprijinul față 
de lupta popoarelor din țările 
Americii Latine pentru afirma
rea suveranității lor, pentru do- 
bindirea suveranității depline a- 
supra resurselor naturale, con- 
damnînd presiunile imperialiste 
împotriva acestor țări. în docu
ment este menționată, în con
tinuare, necesitatea desființării 
blocurilor militare create în 
timpul războiului rece, a lichi
dării bazelor militare și retra
gerii trupelor străine din toate 
regiunile lumii. Conferința se 
declară în favoarea dezarmării 
generale și totale, interzicerii 
folosirii armelor nucleare și a 
producerii acestora, a armelor 
chimice și bacteriologice. Decla
rația Conferinței de la Alger 
subliniază necesitatea îmbunătă
țirii structurilor O.N.U., pentru 
ca Organizația să dobîndească 
eficacitatea cerută de probleme
le cu care este confruntată as
tăzi omenirea.

Conferința a exprimat neli
niștea participanților față de 
deteriorarea constantă a con
dițiilor economice din țările în 
curs de dezvoltare, apreciind, 
în același timp, că raporturile 
economice 
voltate nu 
prejudicii 
ale statelor
tare, în special participării a- 
cestora la comerțul mondial și 
cooperarea internațională. Con
ferința a proclamat dreptul sta
telor de a recupera resursele 
lor naturale și de a proceda la 
punerea lor în valoare în inte
resul propriilor lor popoare.

★
în cadrul festivităților prile

juite de sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a creării R.P.D. 
Coreene, la Nampho, oraș-port 
situat în apropierea capitalei, 
a avut loc, la 9 septembrie, un 
mare miting, urmat de o de
monstrație cultural-sportivă. 
Apariția la tribuna oficială a

• HAROLD 
derul Partidului 
din Marea 
criticat politica i 
că a actualului 
conservator. Luind 
tul, simbătă, in 
tatea Redruth, Ia un 
organizat de Partidul 
rist, el a eerut, îndeosebi, 
reducerea cheltuielilor gu
vernamentale, în special, a 
celor militare, mărirea im
pozitelor pe veniturile cele 
mai ridicate, îmbunătățirea 
soartei pensionarilor, o re
vizuire fundamentală a po
liticii privind locuințele și 
punerea in acțiune a unui 
plan de luptă Împotriva 
speculei cu terenuri și imo-

WILSON, li- 
Laburist 

Britanic, a 
economi- 

guvarn 
cuvîn- 
locali- 
miting 

labu-

La invitația președintelui 
Columbiei, Misael Pastrana 
Borrero, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită în aceas
tă țară. Columbia va consti
tui a patra etapă a vizitei 
fructuoase, istorice a înalți- 
lor soli români în America 
Latină.

„Țara cafelei", cum a fost 
denumită Columbia datorită 
producției și calității fructe-

S-au împlinit, ieri, două
zeci și cinci de ani de la o 
mare victorie a forțelor so
cialismului pe tărimurile nu
mite de către noi ale Soare- 
lui-Răsare : eliberarea din 
chinga capitalistă — imperia
listă a jumătății de nord a 
Țării dimineților liniștite — 
Coreea. Evenimentul, con
semnat și sărbătorit in în
treaga lume progresistă, gă
sește ecourile cele mai fa
vorabile la un popor ca al 
nostru, prieten apropiat, to
varăș de luptă și idei, spri
jinitor activ al celor două
zeci de milioane de coreeni 
care, de-a lungul sfertului 
de secol scurs de la marea 
lor victorie — obținerea li
bertății — au purtat și ob
ținut numeroase alte mari 
succese.

Am fost, exact cu un an 
în urmă, oaspete al organi
zației de tineret din R.P.D. 
Coreeană și, așa cum eram 
informat, mă așteptam să 
descopăr multe dintre rea
lizările acestui străvechi po
por, de numele căruia se 
leagă o calitate de aur : hăr
nicia. Totuși, trebuie să măr- . 
turisim, cei care venind din 
Europa, ajungem în aceste 
locuri, indiferent de ceea ce 
știam, surpriza constatărilor 
este dintre cele mai mari. 
Bănuitul este întrecut de re
alitate. Desigur, această di
mensiune a realizărilor cir
cumscrisă intre anumite li
mite este dată in imaginația 
multora de ecourile pustii
torului război antiimperialist, 
sfirșit cu mai puțin de două 
decenii in urmă.

Te aștepți, desigur, călcind 
pe pămîntul coreean, să vezi 
o agricultură bună, o bună 
folosire a pămintului. Abia 
plecat însă de la aeroport, 
printr-un ținut muntos, ce 
pare impropriu cultivării, 
descoperi o agricultură nu 
bună, ci foarte bună, nu doar 
o folosire bună, ci excelenta 
a pămintului.

Te aștepți, desigur, făcînd 
cunoștință cu generația tînă- 
ră să descoperi o bună an
trenare a ei în școală, pe 
calea învățăturii. Treci însă 
prin școli și descoperi că di
mensiunea imaginii tale, ori
cît de generoasă, trebuie 
completată : in R.P.D. Co
reeană se fac investiții deo
sebite pentru instrucția mul
tilaterală a generației tinere.

Dar poate că dintre toate 
domeniile, dintre toate locu
rile surpriza cea mai mare a 
obligației la redimensionare 
mi-a produs-o Phenianul, 
capitala țării. Știam, ca mulți 
alții, că aici, acum 19 ani, nu 
rămăsese de sub teroarea 
bombelor nici o singură casă 
întreagă. Am descoperit un 
oraș cu totul nou care în
trece în dimensiuni multe 
dintre capitalele europene 
care au la temelii o istorie 
de sute de ani de construc
ție ! Această neașteptată i- 
magine m-a determinat să-i 
rog pe prietenii coreeni 
să-mi faciliteze o discuție cu 
arhitectul-șef al orașului, ale 
cărui relatări sint, de ase
menea, impresionante și 
pentru istorie, și pentru evo
luția în anii socialismului, 
dar și pentru marea, enor
ma tenacitate și putere de 
muncă a coreenilor. Ieșit de 
sub dominația străină, cu 
cartiere numai ale străinilor 
și altele ale coreenilor, aceș
tia din urmă fiind clar de
partajați în bogați și săraci, 
Phenianul (Phyongyang în 
limbajul coreean) număra in 
1945 circa 200 000 de locui

tori și era al treilea din în
treaga Coree (Seul, Pusan, 
Phenian). Rolul său era de 
„magazie de armament", cap 
de pod spre continent. Din 
primele zile ale libertății s-a 
trecut la acțiuni de reame- 
najare. Așezat fiind cel mai 
aproape de fluviu, cartierul 
săracilor era mereu inun
dat. Prima bătălie a fost, 
deci, construirea unui canal. 
In 55 de zile a fost terminat, 
apele au fost mutate, pe al-

văzut proiectele realizate în 
acea perioadă și nu fără ex
plicație mi-a venit în minte 
acea celebră lozincă a lui 
Napoleon, recomandată pen
tru guvernare : energie fără 
fanatism. Corectă in genere, 
aci și în acele timpuri grele, 
lozinca napoleoniană era răs
turnată. Trebuie să fi dispus 
nu numai de energie, dar și 
de un fel de fanatism ca să 
poți lucra în acele condiții 
inimaginabile, pe un pămînt

Urare pentru 
Phyongyang

Vedere parțială a străzii Tcheullima din Phenian.

însemnări de EUGEN FLORESCU

bia veche au amenajat un 
parc, centrul cartierului este 
străbătut azi de un mare bu
levard, Tcheullima. Dar ma
rile bătălii ale construcției 
de locuințe abia începeau in 
anul cînd, la a 5-a aniversare 
a eliberării, același arhitect 
șef, era în mare emoție : 
schițase proiectul unui hotel 
internațional, se pregăteau 
de sărbătoare și el trebuia 
să fie gata pentru a primi 
oaspeți. Urcat pe o clădire să 
vadă perspectiva în care noua 
construcție se inserționa, a 
auzit zgomot de avioane sfî- 
șjind cerul. In cinci ani 
Phenianul crescuse Ia 400 000 
de locuitori și deasupra lui 
au fost aruncate in acele zile 
primele proiectile aducătoare 
de moarte. în trei ani de răz
boi au fost aruncate asupra 
lui 428 700 de bombe, mai 
mult de una pentru fiecare 
cetățean. Viața, totuși, a 
continuat. El, Kang Ciă- 
Han, arhitectul șef, a rămas 
permanent aci. Vedea cura zi 
de zi totul era distrus, și 
totuși, din însărcinarea par
tidului, zi de zi cl și tova
rășii săi lucrau la proiectul 
unui oraș nou. Bombarda
mentele și distrugerile pă
reau să anunțe pentru ei 
sfirșitul lumii și totuși lu
crau ! Proiectanții calificați 
erau depistați printre solda- 
ții și ofițerii de pe front, che
mați și trimiși să lucreze in 
ateliere subterane.

...Am văzut o asemenea 
construcție sub pămint, am

în foc, unde legenda mește
rului Manole putea fi trăită 
ceas de ceas. La patru zile 
după război : legea pentru 
reconstrucția Phenianului. 
Nu mai aveau copaci : au or
ganizat pepiniere. Luau to
tul de la început, de la pomi, 
întreaga populație participa 
la muncă. 1958 — proiect : 
7 000 apartamente ; realizat : 
20 000 1 Și iată că, de la nici 
o locuință rămasă în picioa
re, Phenianul numără azi 
peste 1 000 000 de locuitori 
găzduiți în marca majoritate 
în construcții de ultim tip, 
cu multe etaje, dotate cu tot 
confortul necesar. O îmbi
nare a palatelor moderne, 
cu o linie a construcțiilor 
culturale înserate în linia pa
vilioanelor în formă de pago
dă — aceasta este imaginea 
arhitectonică a capitalei 
R. P. D. Coreene.

...Succesul acestei munci 
fantastice, a încrederii, a vi
talității, a forțelor socialis
te pe pămîntul cu dimineți 
liniștite este mai mult decît 
demonstrat. O spune, alături 
de multe alte realizări re
marcabile, însăși imaginea 
Phenianului. La sărbătoarea 
și bucuria pe care au trăit-o 
ieri, lor, locuitorilor Phyon- 
gyangului — dintre care foar
te mulți tineri — se cade să 
le transmitem felicitările și 
urările noastre de continuă 
înflorire.

dintre statele dez- 
trebuie să aducă 

intereselor esențiale 
în curs de dezvol-

I

(

arborelui de cafea, se 
prezintă cu o climă și un 
relief foarte divers : păduri 
virgine — continuare a Ama- 
zoniei — podișuri alpine, 
cunoscute pentru însemna
tele bogății minerale (aur, 
pietre prețioase, platină, ura
niu, cupru, fier) dar și prin 
întinse terenuri acoperite cu 
culturi de porumb, trestie de 
zahăr și bineînțeles cafea ; 
pășunile — la peste 3 000 m 
altitudine, și in sfirșit, lito
ralul. unde ca niște perle, se 
înșiră stațiunile balneare.

Deși în cadrul economiei 
columbiene cafeaua deține 
ponderea (asigură 58 Ia sută 
din totalul exportului). în 
ultimii ani. s-a manifestat 
tendința pozitivă de a redu
ce dependența numai de 
soarta acestui produs. In 
primul rind. s-a diversificat 
producția agricolă prin 
tinderea 
bumbac, 
cauciuc, a fost elaborat 
plan vizînd dezvoltarea zoo
tehniei. Apoi a debutat pro
cesul de industrializare, care 
a devenit în ultimele decenii 
preocuparea 
Acest proces a început 
1954, cînd a fost 
oțelăria de la Paz 
Investiții masive 
orientate în anii 
spre sectoare în care mate-

plantațiilor 
banane, arbori

ex- 
de 
de 
un

fundamentală, 
in 

înălțată 
del Rio. 

au fost 
următori

ria primă provine, în prin
cipal, din subsolul țării. Așa 
au apărut unități moderne 
pentru producerea carbona- 
tului de sodiu, a superfosfa- 
ților. a acidului fosforic. In 
vederea pregătirii cadrelor 
necesare tinerei industrii co
lumbiene. în cinci ani, au 
fost triplate alocațiile desti
nate invățămintului.

Cercurile politice oficiale 
din Columbia, convinse de 
faptul că progresul economic 
național nu poate fi accelerat 
decît prin recuperarea de 
către națiune a resurselor ce 
se află în mîinile capitalului 
străin, au adoptat un șir de 
măsuri, vizînd trecerea sub 
controlul statului a unor pe
rimetre petroliere sau limi
tarea pătrunderii investițiilor 
străine. Pe această linie se 
înscrie înființarea la Bogota 
a Comitetului național pen
tru apărarea bogățiilor natu
rale, trecerea — în baza Le
gii naționalizării progresive, 
adoptată în 1967, — a unor 
însemnate zone concesionate 
trustului International Pe
troleum Company în patri
moniul societății columbiene 
Ecopetrol. Recent, președin
tele țării anunța hotărirea 
de a prelua o parte a acțiu
nilor societății Gulf Oil, care 
deține cele mai mari zăcă
minte de țiței. Aceste măsuri 
fac parte din politica eco
nomică națională promovată 
de statele membre ale Pac
tului Andin. între care se 
află și Columbia.

Poporul nostru își ma
nifestă simpatia pentru efor
turile poporului columbian 
îndreptate spre dezvoltarea 
țării sale, spre conlucrare cu 
statele latino-americane, cu 
statele din întreaga lume, 
indiferent de orînduirea lor 
socială sau politică. între 
România și Columbia s-au 
statornicit relații de prietenie 
și colaborare întemeiate pe 
principiile independenței și 
suveranității naționale, ale 
neamestecului in treburile 
interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Vizita președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu în Columbia va 
marca, fără îndoială, un mo
ment rodnic, fertil, pe calea 
dezvoltării relațiilor priete
nești româno-columbiene, a 
colaborării multilaterale, in 
interesul celor două popoare, 
al păcii și progresului in 
lume.
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Noul an 
de învâțâmînt 

în R. D. Vietnam
• IN MAI MULTE PRO

VINCII ale Republicii De
mocrate Vietnam, la 6 sep
tembrie a început noul an 
de învățămint.

La Hanoi, aproape 320 000 
de elevi din școlile generale 
atît din oraș cît și din îm
prejurimile lui au început 
noul an școlar — primul de 
la instaurarea păcii. în com
parație cu anul de învăță- 
mînt 1972—1973, numărul 
cursanților a crescut cu 5,7 
la sută.

TINERETUL LUMII

Aniversarea victoriei 
revoluției socialiste în R. P. Bulgaria
La Sofia și în alte orașe ale 

Bulgariei au avut loc, la 9 sep
tembrie, cu ocazia sărbătorii 
naționale, a 29-a aniversare a 
victoriei revoluției socialiste, 
însuflețite demonstrații ale oa
menilor muncii. Prin fața tri
bunei oficiale din Sofia, insta
lată în piața „9 septembrie", 
în prezența conducătorilor de 
partid și de stat bulgari, in 
frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat

DEZVĂLUIRILE
ZIARULUI MILANEZ „AVVENIRE"

Ziarul milanez „Avvenire" a 
publicat noi mărturii și decla
rații ale martorilor oculari cu 
privire la atrocitățile comise de 
către trupele colonialiste portu
gheze în Guineea-Bissau. „La 
22 februarie 1963, scrie ziarul, 
soldații portughezi au capturat 
un grup de circa 50 de tineri a- 
fricani la 42 de kilometri de lo
calitatea Bafata. Ei au fost in- 
terogați toată noaptea și schin- 
giuiți cu lovituri de bici. Cind 
torturile au încetat, zece tineri 
erau morți. Ceilalți, grav răniți, 
au fost deportați". Ziarul rela
tează, de asemenea, alte cazuri 
de abuzuri ale autorităților co
lonialiste, între care și acela al 
unui african care, acuzat că a 
furnizat arme patrioților, a fost 
spînzurat cu capul în jos și bi
ciuit pină și-a pierdut viața. 
Este evocată, de asemenea, o 
expediție de represalii a trupe
lor colonialiste, în cursul căreia 
au fost comise numeroase atro
cități, în special împotriva co
piilor. Un sat de 1 500 de locui-

tori, Sambasilate, situat pe flu
viul Geba, a fost ars în între
gime.

• în capitala Italiei au fost 
evocate simbătă luptele des
fășurate de forțele antifas
ciste, în urmă cu 30 de ani, 
pentru apărarea Romei. Pre
ședintele Republicii, Giovanni 
Leone, a relevat cu acest pri
lej importanța evenimentu
lui, care — a spus el — a a- 
firmat cu putere valorile in
dependenței patriei, ale 
libertății și democrației. 
Manifestările de la Roma 
au început prin depu
nerea de coroane la Al
tarul patriei și în diferite 
alte locuri legate de lupta 
antifascistă. în prezența pre
ședintelui republicii a avut 
loc o ședință. extraordinară 
comemorativă a Consiliului 
comunal. Mii de cetățeni de 
diferite convingeri politice au 
participat la o impunătoare 
manifestare antifascistă, or
ganizată de P.C.I., P.S.I.,
P.S.D.I.. de centralele sindi
cale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. 
și A.N.P.I. (Asociația națio
nală a partizanilor italieni).

al R. P. Bulgaria, au trecut 
lungi coloane de oameni ai mun
cii. Ei au raportat importante 
succese și depășiri de plan în 
diverse domenii de activitate 
în vederea realizării cu succes 
a programului trasat de Congre
sul al X-lea al P. C. Bulgar. A 
fost exprimată dorința fermă a 
întregului popor bulgar de a 
acționa în continuare, în di
recția întăririi rindurilor miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, sub steagul mar- 
xism-leninismului și al interna
ționalismului proletar, al colabo
rării cu țările socialiste și cu 
alte forțe progresiste din lume, 
de promovare a principiilor co
existenței pașnice între țări cu 
orinduiri sociale diferite. S-a 
exprimat, totodată, solidaritatea 
deplină cu lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America La
tină pentru libertate și indepen
dență națională, precum și do
rința poporului bulgar de a ac
ționa neabătut pentru întărirea 
continuă a păcii și securității 
în Balcani.

G. SHULTZ DESPRE 
TRATATIVELE G.A.T.T.

Ministrul de finanțe al S.U.A., 
George Shultz, a organizat, îna
inte de a pleca, în cursul zilei 
de sîmbătă, la Tokio, pentru a 
participa la tratativele comer
ciale multilaterale GATT, o con
ferință de presă în care a de
clarat, între altele, că reuniu
nea din capitala niponă „des
chide un proces îndelungat și 
dificil de negocieri".

Răspunzînd la întrebările co
respondenților, Shultz a declarat 
că guvernul american acționează 
pentru a obține aprobarea de 
către Congres a proiectului de 
lege privind reforma comerțului, 
care prevede, între altele, acor
darea clauzei. națiunii celei mai 
favorizate unor țări socialiste, 
măsură apreciată de titularul de
partamentului de finanțe drept 
importantă pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor cu aceste 
state.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Plata „Scîntell". Tel : 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se tac la oficiile poștal? Si dituzorii din întreprinderi șl Instituții — Tiparul t Combinatul poligrafic „Casa Scinteli", 
___ __ Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 POB — 2001.


