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Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Republica Populari Bulgaria. Republica

V

pentru REPUBLICA POPULARA BULGARIA 
TODOR JIVKOV, 
Prim-secretar al C.C.

al Partidului Comunist Bulgar. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

pentru REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ 
GUSTAV HUSAK, 
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

pentru REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ
ERICH HONECKER,

Secretar general al C.C.
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

pentru REPUBLICA POPULARĂ POLONA 
EDWARD GIEREK, 

Prim-secretar al C.C.
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 

pentru REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA
NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

pentru REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ 
JANOS KADAR,
Prim-secretar al C.C. 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

pentru UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE 
SOCIALISTE

L. I. BREJNEV,
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Bucure;», 28 noiembrie I57Ș



Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea delegațiilor prezente la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Cioară, Ion Dinei, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas. Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
Ran, Dumitru Popescu, Gheor- 
■ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion. Ursu, Constantin Dăscăles- 
cu. Aurel Duma, Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al gu
vernului, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

Erau prezenți general de ar
mată A.I. Gribkov, șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate 
Unite, prim locțiitor al Coman
dantului Suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
și N.P. Firiubin, secretarul gene
ral al Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

De asemenea, erau de față 
ambasadorii la București ai ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker au rostit toasturi.

PLECAREA DELEGAȚIILOR
CARE AU LUAT PARTE LA CONSFĂTUIREA 

COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV 
AL STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Vineri după-amiază au pără

sit Capitala delegațiile care au 
lua: parte la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia :

— delegația Republicii Demo
crate Germane, condusă de to
varășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președinte
le Consiliului de Stat ;

— delegația Republicii Popu
lare Polone, condusă de tovară
șul Edward Gierek. prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez :

Tovarășii Edward Gierek și 
Piorr Jaroszewicz au venit îm
preună cu soțiile, tovarășele 
Stărislawa Gierek și Alicja Ja
roszewicz

— delegația Republicii Socia
liste Cehoslovace, condusă de 
tovarășul Gustav Husak, secre
tar general ai Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace ;

— delegația Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de tova
rășul Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat;

— delegația Republicii Popu
lare Ungare, condusă de tova
rășul Janos Kadar, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

La plecare, se aflau tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, cu soția, Emil Bo
bu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Ion Pățan, Leonte Răutu, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Aurel Duma, membri

ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui.

f Au fost de față ambasadorii 
R.D. Germane — Hans Voss, 
R.P. Polone — Wladislaw Wojta- 
sik, R.S. Cehoslovace — Lumir 
Hanak, R.P. Bulgaria — Petar 
Danailov Hristov, R.P. Ungare 
— Gyorgy Biczo, la București, 
precum și membri ai acestor 
ambasade.

Numeroși bucureșteni au sa
lutat cu căldură pe membrii 
delegațiilor. Pionieri le-au ofe
rit flori.

★
în aceeași zi a părăsit Capi

tala general de armată A. I. 
Gribkov, șeful Statului Major 
al Forțelor Armate Unite, prim- 
locțiitor al Comandantului Su
prem al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, care a 
luat parte la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Toastul tovarășului 
* Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Erich Honecker

Stimați tovarăși,

Doresc, înainte de toate, să 
exprim satisfacția noastră pen
tru rezultatele cu care am în
cheiat actuala Consfătuire a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de Ia Varșovia. Fără îndoială că 
succesul consfătuirii. spiritul 
constructiv, de stimă și conlu
crare tovărășească în care ea 
s-a desfășurat, sînt rodul con
tribuției tuturor țărilor partici
pante, a fiecărei delegații.

Declarația pe care am adop
tat-o reprezintă un document 
de mare importanță, care de
monstrează preocupările consec- 
vente ale țărilor noastre de a 
contribui activ la eforturile ge
nerale consacrate înfăptuirii 
securității și colaborării euro
pene, la rezolvarea în interesul 
păcii și colaborării internaționa
le a complexelor probleme cu 
care se confruntă astăzi conti
nentul nostru și întreaga ome
nire.

Documentul pe care l-am a- 
doptat dă expresie hotăririi ță
rilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia de a ac- 

i.ționa și în viitor, cu toată ener
gia. și de a întreprinde noi ini
țiative pentru realizarea con
cretă în viață a principiilor și 
prevederilor înscrise în docu
mentele de la Helsinki, pentru 
crearea unui climat de încrede
re și neîngrădită colaborare in
tre națiuni, atit în Europa, cit 
și în lumea întreagă.

El exprimă hotărirea țărilor 
noastre de a acționa cu toate 
forțele, in strinsă colaborare cu 
celelalte tari europene, pentru 
pregătirea reuniunii de la Bel
grad din 1977. pentru edificarea 
prin eforturi comune a securită
ții continentului nostru, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi. respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile in
terne, renunțării la folosirea 
forței și amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state.

Nici un efort nu este prea 
mare pentru realizarea acestor 
obiective, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și în primul 
rînd a dezarmării nucleare.

Să facem totul pentru a asigu
ra popoarelor noastre, tuturor 
popoarelor, o pace trainică care 
să le permită să se consacre 
muncii pașnice, dezvoltării eco- 
nomico-sociale, făuririi bună
stării și fericirii lor.

Cred că exprim părerea tutu
ror delegațiilor, a șefilor dele
gațiilor, prezente la această 
reuniune, dind glas speranței 
că Declarația pe care am 
adoptat-o la această reuniu
ne de la București, va fi pri
mită de toate statele partici
pante la Conferința de la Hel
sinki ca o manifestare a dorin
ței țărilor noastre socialiste de 
a face totul pentru triumful 
securității și păcii în Europa, în 
toată lumea.

în încheiere, vă rog. stimați 
tovarăși, să transmiteți partide
lor și popoarelor dumneavoastră, 
sentimentele de profundă pre
țuire și stimă ale comuniștilor 
și întregului popor român, pre
cum și urarea noastră de a ob
ține noi și noi succese in mă
reața operă de edificare a so
cialismului și’ comunismului, in 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii. în făurirea unei vieți 
tot mai îmbelșugate și fericite a 
celor ce muncesc, de a dobindi 
victorii și realizări tot mai mari 
în promovarea politicii de pace, 
colaborare și înțelegere în Eu
ropa și in întreaga lume.

Vă invit, stimați tovarăși, să 
toastăm :

Pentru prietenia și colabora
rea trainică dintre partidele, 
țările și popoarele noastre ’

Pentru victoria socialismului 
și comunismului în țările noas
tre. a cauzei socialismului în 
lume !

Pentru realizarea cu succes a 
securității europene '

Pentru pace și colaborare in
ternațională ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca, în numele 

tuturor delegațiilor statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia, să mulțumim din toată 
inima Partidului Comunist Ro
mân. Guvernului Republicii So
cialiste România, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru ospitalitatea acordată și 
condițiile excepționale create 
pentru organizarea cu succes a 
Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ.

Consfătuirea noastră a decurs 
într-o atmosferă frățească, ca
racteristică relațiilor dintre 
partidele noastre marxist-leni- 
niste. dintre statele și popoarele 
noastre.

Hotăririle consfătuirii noastre. 
Declarația pe care am adopta
t-o in unanimitate, reflectă 
cursul nostru comun și consec
vent pentru întărirea in conti
nuare a păcii și consolidarea 
destinderii în relațiile interna
ționale. Acest curs corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale 
popoarelor și cerințelor edifică
rii cu succes in continuare a so
cialismului și comunismului.

Cu toții știm că Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
personal tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, au o contribuție re
marcabilă la acest proces, pen
tru care, in numele tuturor dele
gațiilor, îi mulțumesc cordial, 
precum și tuturor tovarășilor 
sovietici.

Fără îndoială, inițiativele noi, 
constructive, rezultînd de Ia a- 

eeastă sesiune, se bucură de »- 
probarea tuturor oamenilor iu
bitori de pace și a acelor forțe 
care militează pentru pace, de
mocrație, independență naționa
lă și progres social

Intr-adevăr, sarcinile pe care 
ni le-am propus împreună nu 
sint ușoare. Este vorba de a 
consolida destinderea politică 
prin masuri de destindere mili
tară. de a îndeplini Actul final 
de la Helsinki în totalitatea lui. 
Este vorba de a bara pericolul 
unui nou război prin progrese in 
domeniul limitării inarmărilor 
și al dezarmării și de a lua de pe 
umerii popoarelor greaua pova
ră a cursei înarmărilor. Acestea 
sint. dragi tovarăși, țelurile 
noastre nobile, ale umanismului 
socialist, de care sint animate 
Declarația și hotăririle noastre.

Doresc, totodată, ca in numele 
comuniștilor și popoarelor din 
țările pe care le reprezentăm la 
această consfătuire, să transmit 
comuniștilor din România, po
porului român cele mai bune 
urări de noi succese in măreața 
operă de construire a societății 
socialiste, in lupta și munca 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei sale, pentru ri
dicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce mun
cesc.

Vă rog, dragi tovarăși, să ri
dicați paharul pentru unitatea și 
coeziunea partidelor, statelor și 
popoarelor noastre ; pentru noi 
succese în lupta noastră comu
nă; pentru viitorul pașnic al po
poarelor ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)

poare i-ar corespunde asumarea, 
de către toate statele semnata
re ale Actului final al Conferin
ței pentru securitate și coope
rare in Europa, a angaja
mentului de a nu folosi primele 
unul împotriva altuia armele 
nucleare. Proiectul respectiv de 
Tratat, aprobat de ele, împreu
nă cu Apelul corespunzător al 
țărilor participante la Tratatul 

de la Varșovia, se transmite 
spre examinare tuturor celor
lalte state participante la Con
ferința pentru securitate și 
cooperare în Europa. Textele 
Declarației și proiectului de Tra
tat se publică separat.

în scopul perfecționării conti
nue a mecanismului colaborării 
politice în cadrul Tratatului, a 
fost adoptată hotărîrea privind 
crearea Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe și a Secreta

riatului unit, ca organe ale Co
mitetului Politic Consultativ.

Comitetul Politic Consultativ a 
ascultat raportul Șefului Statu
lui Major al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia privind 
activitatea practică desfășurată 
de comandamentul unit.

Consfătuirea Comitetului Po
litie Consultativ s-a desfășurat 
într-o atmosferă da deplină în

țelegere reciprocă, de prietenie 
frățească și colaborare strinsă. 
Schimbul de păreri care a avut 
loc a evidențiat unitatea de ve
deri a statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia în pro
bleme fundamentale ale poli
ticii mondiale, a confirmat co
munitatea țelurilor lor în lupta 
pentru pace și socialism, cola
borare internațională și priete
nie între popoare.

Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului 
la Festivalul „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Tn județul Vîlcea ampla ma
nifestare a spiritului creator al 
poporului nostru — Cin tarea 
României — va aduce pe sce- 

circa 700 formații din care 
de tineret. în cele peste 

100 de localități, în toate uni
tățile economice, în școli, mii 
de artiști amatori vor‘înălța un 
imn de slavă vieții și muncii, 
aspirațiilor de dreptate, liber- 
ta:e și pace. Pe aceste străvechi 
plaiuri bătrînii au lăsat urma- 
și’.or dragostea pentru frumos 
iar aceștia au îmbogățit conti
nuu zestrea spirituală. Fluiera
și! din Vaideeni și Băbeni, 
grupurile vocale din Bălcești, 
Grădiștea, Măciuca, Călimă- 
nești, meșterii olari din Ho
rezu au fost întotdeauna răs
plătiți cu ropote de aplauze. 
Recent, la cel de-al IX-lea Fes
tival folcloric internațional al 
ținuturilor de munte de la Za
kopane, ansamblul folcloric 

•„Brădulețul" din Horezu a cu
cerit cea mai mare distincție 
„Toporașul de aur". Există la 
ora actuală în rîndul tinerilor 
30 de grupuri vocale, 3 cena
cluri, 39 brigăzi artistice, 31 
formații de dansuri populare, 
27 de teatru, 11 orchestre de 
muzică ușoară, 92 de muzică 
populară, tarafuri, ansambluri, 
formații instrumentale, recita
tori etc., numeroase cercuri de 
artă plastică, literatură, sclup- 
tură, olărit, muzică folk, disco
teci. Nota dominantă a partici
pării vîlcenilor la Festival o 
constituie formele noi în. care 
vor evolua artiștii amatori, în 
legătură cu care am discutat 
cu Nicolae Deaconu, secretar al 
comitetului județean al U.T.C. 
și Gheorghe Deaconu, directo
rul Centrului de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă. Pregătirile se 
desfășoară într-un ritm alert, 
în toate unitățile are loc în a- 
ceastâ perioadă trecerea în re
vistă a formațiilor pentru eva

luarea potențialului artistic, di
rijarea în teritoriu a formații
lor, diversificarea lor, adecva
rea programelor și repertoriilor 
la problematica tineretului. 
Principala preocupare o con
stituie promovarea genurilor 
artistice cu puternic caracter 
militant. In unele unități au 
avut loc spectacole-dezbateri, 
prilej cu care au fost date in
dicațiile necesare instructorilor

Programul „la zi“ 
al artiștilor

/

vîlceni
și artiștilor amatori. Peste 60 
de instructori pentru formații
le de tineret au fost pregătiți 
în tabăra de creație de la Lo
tru. Programul lunii noiembrie 
a înscris pînă acum o serie de 
manifestări apreciate de spec
tatori : Seara de poezie și mu
zică „Bălcescu" organizată de 
Societatea „Prietenii muzeului 
Bălcescu" și Școala generală 
nr. 3, concursul de orientare 
turistică pe dealul Capela. Fes- 
tivalul-concurs de muzică u- 
șoară românească „Constelații 
vîlcene“, numeroase seri de 
teatru. Alături de adulți, tine
rii vor participa Ia toate ma
nifestările organizate în cadrul 
Festivalului „Cîntarea Româ

niei" : recitaluri poetice, muzi
cale, expoziții de grafică, artă 
fotografică, concerte, dezbateri, 
expuneri, intilniri cu fruntașii, 
serbări populare legate de 
muncile agricole Întemeiate pe 
datini tradiționale de muncă 
sau pe obiceiuri noi, între care 
„Ogorîtul", ..Secerișul", pe o- 
cupații : oieritul, pomicultura, 
viticultura, concursuri de cul
tură generală.

în colaborare cu ceilalți fac
tori educaționali, Comitetul ju
dețean al U.T.C. a conceput 
cîteva manifestări de anvergu
ră. Este vorba de concursul 
„Primul în muncă — primul 
pe scenă" gîndit într-o manie
ră aparte, care va demara la 
începutul anului viitor. Echi
pajele vor fi alcătuite din cite 
10 tineri fruntași care vor tre
bui să dea răspunsuri la pro
bleme legate de profesie, artă, 
cultură, știință, sport. Concu- 
renții vor prezenta și o reali
zare proprie: inovație sau crea
ție artistică. Se va crea astfel 
climatul unei susținute între
ceri pentru mari performanțe 
în producție, pentru promova

rea actului artistic autentic, a 
spiritului novator. Se va gene
raliza concursul „Mâini de aur14 
care reunește creatori de artă 
din județ reprezentând toate 
meșteșugurile din toate centre
le etnografice. Și tot pentru 
prima oară se va organiza, în 
întâmpinarea Centenarului In
dependenței naționale a Româ
niei, dialogul cultural-artistic 
al tineretului vîlcean „Român 
zice, viteaz zice", menit să cul
tive în rîndul tinerei generații 
patriotismul socialist, revolu
ționar. să sădească în inima și 
conștiința sa dragostea de mun
că, să contribuie la consolida
rea și înființarea de noi for
mații artistice ale tineretului, 
în cadrul .acestei manifestări 
vor avea loc, în luna ianuarie, 
în prima fază, 9 dialoguri in 
care vor evolua 45 de repre
zentative. Primele 9 reprezen
tative selecționate se vor în
trece în cea de a doua fază. 
Finala va avea loc în luna mai. 
Tot atunci se va încheia și cea 
de a IlI-a etapă a Festivalului 
tinerilor creatori și interpreți 
„Primăvara artistică vîlceană", 
al cărui program cuprinde : 
spectacole-con cursuri. colocvii 
metodice, spectacole de muzică 
și poezie tînără, vernisajul unor 
expoziții, spectacole susținute 
de interpreți ai muzicii folk. 
Cenaclul artistic al tineretului 
„Anotimpuri" din Rm. Vîlcea, 
care a susținut zilele trecute 
cea de a 60-a manifestare in 
public, se pregătește asiduu 
pentru Festival: George Achim. 
Elena Hogaș și Toma Pavel cu 
poezii. Ion și Horea Andreica 
cu lucrări folk. Dan Strimbu cu 
lucrări de grafică și pictură etc. 
Cenaclul va edita a treia cu
legere de poezie patriotică 
care se va intitula ..Omagiul 
Independenței".

LIDIA POPESCU

întreprinderea de aparataje 

șl accesorii Alexandria:

INSTALAȚII Șl APARATAJE 
REALIZATE PESTE PREVEDERI

Rezultatele înregistrate lună 
de lună de tlnărul colectiv al 
întreprinderii de aparataje și 
accesorii — Alexandria sînt 
dintre cele mai bune. Pînă la 
începutul lunii noiembrie au fost 
livrate, suplimentar, spre noile 
obiective aflate în construcție 
sau deja puse în funcțiune, in
stalații de încălzit și ventilație 
în valoare de peste 7.7 milioane 
lei. Sint totodată create condi
ții ca pină Ia sfârșitul anului să 
se producă, peste prevederi, a- 
parataje, din sortimentele cele 
mai solicitate de beneficiari, in 
valoare de încă 5 milioane lei. 
Aceste succese obținute, rod al 
bunei organizări a muncii, al 
hărniciei oamenilor de aici, do
vedesc. în același timp, maturi
tatea dobîndită de colectiv, de 
cei peste 1 000 de tineri din în
treprindere, dăruirea cu care au 
acționat ei pe parcursul între
gului an.

Pe lingă rezultatele arătate, 
obținute în ceea ce privește li
vrarea la timp și în sortimentele 
cerute a produselor, realizări 
deosebite au fost înregistrate în 
activitatea de modernizare a in
stalațiilor fabricate și de asimi
lare a unor noi tipuri de apara
taje cu caracteristici superioare, 
pentru care se consumă o can
titate mai mică de materiale și 
materii nrime. Peste 25 la sută 
din produsele realizate în anul 
1976 sînt noi și se bucură de o 
bună apreciere atit în țară, cit 
și la export. în spiritul indica
țiilor date de conducerea parti
dului cu privire la reducerea 
costului investițiilor, folosirea 

înlocuitorilor a fost intensifica
tă activitatea de cercetare, de 
perfecționare a unor tehnologii. 
„Modificările aduse celor mai 
multe tipuri de instalații — ne 
spune strungarul Virgil Paras- 
chiv, secretarul comitetului 
U.T.C. din unitate — studiile în
treprinse pentru găsirea unor 
metode noi de lucru, pentru în
locuirea unor materiale scumpe, 
ne vor permite, ca anul viitor, 
în condițiile creșterii sarcinilor

• PRODUSE IN VALOARE DE 7,7 MILIOANE LEI, REALIZATE 
PESTE PREVEDERI • PINA LA SFIRSITUL ANULUI, INCA 5 MI
LIOANE LEI PRODUCȚIE SUPLIMENTARA • PRIN REPROIEC- 
TAREA UNOR PRODUSE, IMPORTANTE ECONOMII DE METAL 
SI MATERIALE • „DIN DEȘEURI, REPERE NOI", O INIȚIATIVA 
UTECISTĂ CU BUNE REZULTATE • INSTALAȚII Șl DISPOZITIVE DE 
MARE TEHNICITATE REALIZATE DE TINERI PRIN AUTOUTILARE

de plan, să folosim o cantitate 
de metal cu 4 000 tone mai mică 
față de acest an. De fapt, re
zultate bune în această privință 
am obținut și în acest an, pînă 
acum fiind economisite peste 
340 tone metal. In mare parte, 
acest succes s-a datorat modu
lui în care au acționat organi
zațiile U.T.C. din care fac parte 
subinginerul Ion Gruia, maistrul 
Dumitru Zaharia. strungarul 
Constantin Chivu, de cinci ani 
consecutiv fruntaș în întrecerea 
socialistă, ca și lăcătușul Elena 
Naidin, frezorii Petre Pastrama- 
giu și Victor Neagu".

Cu succese remarcabila, în 

ceea ce privește valorificarea 
■superioară a materiilor prime și 
materialelor, s-au soldat și ini
țiativele organizațiilor U.T.C. 
din secțiile II, V și VI, colective 
de tineri fruntașe în întrecerea 
utecistă din întreprindere. Ast
fel, prin generalizarea inițiati
vei „Din deșeuri — repere noi", 
în acest an, au fost economi
site materiale în valoare de cî
teva sute de mii lei și a fost 
realizată, suplimentar, o canti

tate importantă de piese si sub- 
ansamble. O altă inițiativă a ti
nerilor din întreprindere, „Locul 
de muncă cu cele mai bune re
zultate", ale cărei obiective vi
zează ridicarea continuă a pre
gătirii profesionale a tinerilor, 
promovarea noului, realizarea de 
noi utilaje prin autoutilare, a a- 
vut drept rezultat creșterea in
dicelui de utilizare a mașinilor 
și utilajelor de la 74 la sută în 
1975, la 82 la sută în 1976. Au 
fost, de asemenea, dotate mai 
multe secții cu dispozitive și in
stalații de mare tehnicitate rea
lizate de uteciști și au fost ca
lificați sau specializați in ca

drul cursurilor din unitate cî
teva zeci de tineri.

Așa cum remarca tînărul 
strungar Florea Băloi, membru 
în comitetul U.T.C. din între
prindere, rezultatele obținute, 
pînă acum puteau fi și mai bune 
dacă B.J.A.T.M. 1 Berceni, 
I.P.A. Slatina și întreprinderea 
„Laromet" din București își res
pectau contractele încheiate cu 
I.A.A. Alexandria și expediau la 
vreme materialele cerute. Nici 
pînă în prezent respectivii fur
nizori nu au livrat, deși terme
nele au trecut demult, 150 tone 
tablă decapată de 0,5 mm. 68 
tone bare aluminiu și 35 tone 
țeavă cupru, de diferite dimen
siuni. „In această situație, sub
liniază tînărul strungar a tre
buit să căutăm alte soluții de a- 
provizionare, fapt care a con
dus la irosirea unui timp pre
țios. Colegii noștri din unită
țile amintite ar trebui să în
țeleagă că aceste întârzieri sînt 
de natura să producă dereglări, 
nu numai în activitatea noastră 
dar și în activitatea construc
torilor pe șantierele de inves
tiții". Consemnînd apelul tînăru- 
lui colectiv din Alexandria, spe
răm că unitățile vizate vor asi
gura expedierea cit mai urgentă 
a materialelor solicitate, pentru 
a putea fi folosite în timpul care 
a mai rămas la realizarea unor 
instalații cerute în această pe
rioadă pe șantiere și pe care 
muncitorii și specialiștii din uni
tatea teleormăneană sînt pregă
tiți să le realizeze.

NICOLAE MILITARU
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Unitatea creatoare dintre 
teorie și practica socială

Cum concepefi propaganda vizuală ?

Un răspuns din Cluj-Napoca
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Întîlnirea tovarășei Elena Ceaușescu 
eu tovarășa Stanislawa Gierek

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
avut vineri la artiiază o întîlnire 
cu tovarășa Stanislawa Gierek.

Tovarășa Stanislawa Gierek a 
fost Însoțită de tovarășele Alicja 
Jaroszewicz și Krystyna Wanda 
Wojtasik.

Au luat parte tovarășele 
Maria Mănescu, Tamara Dobrin 
și Valentina Dumitrescu.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
reținut pe tovarășa Stanislawa 
Gierek și persoanele care o în- 
•oțesc la un dejun.

TELEGRAME
Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, a adresat domnului SULEYMAN 
DEMIREL, primul ministru al Republicii Turcia, următoarea tele
gramă :

Aflînd despre tragicul cutremur de pămînt care a avut loc 
la 24 noiembrie și care a provocat numeroase pierderi de vieți 
omenești și mari pagube materiale, vă adresez dumneavoastră și 
familiilor îndoliate, întreaga noastră compasiune.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a adresat domnului CONSTANTIN 
KARAMANLIS, primul ministru al Republicii Elene, următoarea 
telegramă :

Aflînd despre tragicul accident aerian care a avut loc la 23 no
iembrie, vă adresez, Excelență, dumneavoastră și familiilor îndo
liate, sincer® condoleanțe.

Lucrările seminarului bilateral 
dintre Uniunea Tineretului

Comunist și Consiliile naționale 
ale tineretului din țările nordice

Ieri au început în Capitală 
lucrările seminarului bilateral 
dintre Uniunea Tineretului Co
munist și Consiliile naționale 
ale tineretului din țările nor
dice, avînd ca temă „Contribu
ția tineretului și a organizații
lor sale la traducerea în viață 
a Actului final al Conferinței 
pentru securitate șl cooperare 
In Europa".

La lucrări participă delegații 
ale Consiliului Tineretului Da
nez, Consiliului de Stat pentru 
Tineret din Finlanda, Consiliu
lui Național al Tineretului din 
Islanda, Comitetului Norvegian 
pentru Informații și Relații In
ternaționale pe Linie de Tine
ret și Consiliului Tineretului 
Suedez.

La deschiderea lucrărilor au 
luat cuvîntul Ion Sasu, secre
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, și Ragnar 
Nordgreen, secretar al Comi
tetului Central al Ligii Tinere
tului Muncitor din Norvegia, 
membru al conducerii Comi

tetului Norvegian pentru Infor
mații și Relații Internațional® 
pe Linie de Tineret, care, salu
tând participanțu, au exprimat 
convingerea că acest seminar 
va contribui la aprofundarea 
raporturilor de colaborare între 
organizațiile participante, con
stituind un util schimb de ex
periență în vederea făuririi 
unei largi platforme de coope
rare, mobilizare și unire a ce
lor mai diverse categorii de ti
neri, care, indiferent de con
vingerile lor politice, ideologi
ce, filozofice, alături de celelal
te forțe progresiste și democra
tice, să-și aducă o contribuție 
activă la traducerea în viață a 
prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate si 
cooperare în Europa.

în prima zi a lucrărilor au 
fost prezentate $i supuse dez
baterii referate la tema „Obiec
tive ale activității tineretului și 
ele organizațiilor sale în vede
rea transpunerii în viață a pre
vederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa".

asendA
în cursul zilei de vineri, mi

nistrul muncii și afacerilor so
ciale al Kuweitului, șeicul Salem 
Al-Sabah. fiul emirului statu
lui Kuweit, a vizitat întreprin
derea de utilaj petrolier „1 
Mai" din Ploiești, rafinăria de 
la Brazi, precum și Combinatul 
apicol Băneasa.

★
Tovarășul Iosif Banc, mem

bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit vineri di
mineața delegația Uniunii Pio
nierilor din R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Mihailo 
Ogrizovic, președinte, care a e- 
fectuat o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. La 
primire au participat tovarășul 
Constantin Boștină, președinte
le Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, și Vladimir 
Stanimirovic. prim-secretar al 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia în 
Republica Socialistă România.

★
Apropiata sărbătoare a Zilei 

naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia — 29 no
iembrie — a prilejuit organiza
rea de către Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a unei manifestări 
culturale, care a avut loc. vi
neri după-amiază, în Capitală. 
Tot cu acest prilej a fost orga
nizată o expoziție de pictură 
iugoslavă contemporană.

Au participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai I.R.R.C.S.. și ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. activiști ai Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., oa
meni de cultură, un numeroț 
public.

Au fost prezenți Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri al 
ambasadei.

în timpul lntîlnirii și al deju
nului, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Stanislawa Gierek 
s-au întreținut lntr-o ambianță 
de caldă cordialitate și prietenie.

VUAP CUMET, corn. 
Independența, jud. Con
stanța : „Sint elevă in 
zlasa a VIII-a. Anul tre
cut am fost redactor șef 
la gazeta „Semafor14 de la 
noi din școală. Insă în a- 
nul acesta, intrind in rin- 
dul U.T.C.-ului, locul meu 
a fost preluat de o altă 
elevă. Dar mie imi place 
foarte mult să colaborez 
cu această gazetă. In una 
din zilele trecute, intr-o 
oră de matematică, cînd 
tovarășul profesor, fiind 
plecat la o ședință, a lip
sit de la oră, un coleg 
de-al meu făcea o gălăgie 
infernală. Pot să spun că 
vorbea niște cuvinte pe 
care nu pot să vi le scriu, 
împreună cu șefa clasei, 
am încercat să-l liniștim, 
dar, din păcate, nu am 
reușit. Il cheamă Mazi- 
lescu Marin Cornel. Pro- 
fitind de acest fapt, am 
făcut o rubrică pentru ga
zeta ..Semafor" în care 
era vorba despre el. In 
ziua cind am afișat rubri

ca, la plecare, m-am tre
zit cu el. Si ce credeți 
că mi-a făcut 7 A început 
să mă bată. Da, să mă 
bată pentru faptul că l-am 
pus la „Semafor44! Eu nu 
am putut să-i fac nimic, 
decît i-am zis : „învață 
să fii mai disciplinat, 
dacă nu vrei să ridă de 
tine toți colegii". A doua 
zi la fel. îmi pare foarte 
rău că sint împiedicată 
să colaborez cu această 
gazetă (nu numai el imi 
adresează cuvinte de o- 
cară și mă jignește, ci 
mai sint și alți băieți care 
procedează la fel) dar a- 
ceste piedici nu am să le 
iau în seamă, ci voi con
tinua ce am început. Dar 
vă întreb pe dumneavoas
tră și chiar pe cititori 3 
credeți că-i ' stă frumos 
unui băiat să bată o fată 
(colega lui) pentru un 
astfel de lucru 7 Eu nu 
pot să-mi închipui cum 
de a încercat să mă bată, 
cind foarte frumos putea 
să-mi ceară iertare".

Scrisoarea dumneavoastră dovedește (dacă mai era 
nevoie) că gazetăria e o meserie care cere și sacrificii. 
Dacă asta vă poate mîngiia cu ceva, vă mărturisesc că 
și eu am fost persecutat în decursul numeroșilor mei 
ani de ziaristică. îmi aduc, de pildă, aminte că. în 
perioada cooperativizării, un chiabur fioros m-a fugărit 
cu un ciomag citiva kilometru Oricum, un lucru mi se 
pare mie de neînțeles : acest Mazilescu își poate face 
de cap în școală ? Adică să persecute colaboratorii 
„Semaforului" ?

Vă informăm despre---------------------------—-------------
VACANȚA ELUVILOR. ȘI STUDENȚILOR.

Ieri a avut loc la Ministerul Educației și în- 
vățămîntului', ședința de lucru a Comandamen
tului central de organizare a vacanțelor șco
lare care a stabilit măsuri pentru buna desfă
șurare a vacanței școlare, dezvoltarea și îmbo
gățirea bazei materiale, diversificarea activită
ților și creșterea rolului lor educativ. Vacanța 
preșcolarilor și elevilor va începe la 21 decem
brie — după ultima oră de curs — și se va 
sfîrși la 9 ianuarie 1977, iar a studenților va 
dura din 22 decembrie a.c. pină la 4 ianuarie 
1977. Pentru asigurarea unei odihne plăcute, 
recreative, a tineretului preșcolar, școlar și stu
dențesc, vor fi deschise tabere în toate jude
țele țării. Se vor organiza activități în aer

mai discut cu el. Dar nu 
puteam. In definitiv, se 
purta cu mine ca un 
„domn". Din zi în zi pă
rea mai interesant. Dis
cutam probleme serioase. 
Imi propusesem să-l aduc 
pe calea cea bună, dar nu 
spunindu-i in mod direct. 
Intr-o zi imi spune ci 
vrea să facă liceul'la se
ral. „Ca să ajung la tine 
trebuie să lupt". Ce mare 
mi-a fost satisfacția ! Tot 
cam in același timp citi
sem o carte — „Martin E- 
den" — pe care i-am reco
mandat-o. Vedeam în el 
un Martin Eden, iar eu 
trebuia s-o joc pe Ruth. 
Prietenia noastră a fost 
durabilă. Dar soarta a fă
cut si ne despărțim. A

plecat în armată. Dar nu 
înainte de a-mi spune : 
„Știu că nu mă vei aș
tepta. Știu că vei fi in
fluențată de colege, cum 
că tu, care vei fi absol
ventă a unui liceu, să 
continui prietenia cu un 
simplu muncitor? Gindeș- 
te-te c-ai fost ca o mamă 
pentru mine. Tu m-ai fă
cut om. Poate că acum 
îmi dau seama ce semni
ficație aveau cuvintele 2 
„Un rol important in 
viața unui băiat îl joacă 
fata aleasă". Mă gîndesc 
și vă întreb l oare să mă 
mulțumesc numai cu sa
tisfacția că am făcut 
„om" din el 7 Sau normal 
ar fi să continui 7".

Firește, această prietenie atît de rodnică trebuie să 
eontinuie. Altfel, există riscul ca tînărul dumneavoas
tră prieten să revină la vechile sale păcate, iar fru
moasa educație ce i-ați aplicat-o să se risipească. Fe
licitări pentru nobilul gest.

Soldat IONEL TEAHA, 
București: „Vi ofer cu 
destul curaj o „felie" — 
poate prăfuită — de afo
risme și răstălmăciri, cu 
speranța că pot continua:

cheamă pescar 71? IL 
Așchia nu sare departe de 
trunchi, dar nici trunchi 
nu mai ajunge. 12. Cine 
fuge după doi iepuri n-o 
face degeaba. 13. Unde

Manifestări dedicate 
Centenarului Independenței 

de stat a României
La Casa de cultură a sindica

telor din Baia Mare au început, 
vineri, lucrările sesiunii anuale 
de comunicări științifice „Mar- 
mația ’76“, manifestare organi
zată în întîmpinarea Centena
rului Independenței de stat a 
României. Vor fi prezentate 
peste 60 de comunicări care a- 
bordează o tematică largă : pro
bleme de ideologie, istorie,, et
nografie și artă populară, mu
zeologie, cu accent pe aspecte 
izvorite din realitățile concrete 
ale Maramureșului. în acest 
context va avea loc și un co
locviu privind modalitățile de 
valorificare științifică a rezer
vațiilor naturale din această 
parte a țării.

★
Sub genericul „Independența 

și libertatea socială — ideal de

veacuri al poporului român" au 
început manifestările unei noi 
ediții a Săptămînii educației po
litice și culturii socialiste 
„Focșani — permanențe cultu
rale", în cadrul căreia se des
fășoară numeroase simpozioane, 
dezbateri, gale de filme, mese 
rotunde, concerte corale și sim
fonice, recitaluri de versuri și 
cîntece patriotice, se deschid 
expoziții de artă plastică și 
populară. Săptămîna culturii 
focșănene se constituie, în prin
cipal, ca o sinteză a celor mai 
valoroase manifestări artistice, 
ca o prezentare a succeselor 
deosebite obținute de oamenii 
muncii vrînceni în toate dome
niile vieții economice, sociale, 
culturale.

★
Cu ocazia celei ce-a 32-a ani

versări a eliberării Albaniei șl 
a victoriei revoluției populare, 
la Casa filmului din Capitală a 
avut loc, vineri seara, un spec
tacol de gală cu pelicula „Fire 
care se rup".

Această manifestare, a arătat 
în alocuțiunea rostită regizorul 
Geo Saizescu, se circumscrie re
lațiilor de colaborare culturală 
româno-albaneză existente.

La spectacol au luat part® 
Dumitru Ghișe, vicepreședinta 
al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe, I.R.R.C.S.. alți oa
meni de artă și cultură.

Au fost de față Nisip Kad; 
ambasadorul Albaniei Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Au participat, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

CRONICĂ U.T.C.
La Ciudad de Mexico a 

avut loc reuniunea Comi
tetului Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat, care a dezbătut 
activitatea desfășurată de 
Federație în acest an, pre
cum și stadiul pregătirilor 
pentru cel de-al XI-lea Fes
tival mondial al tineretului 
și studenților. La ședință a 
participat și o delegați® a 
U.T.C.

SPOIIT» SPOUT
FOTBAL: Mîine, în finala „Cupei balcanice"

ROMÂNIA—BULGARIA
Ultimul meci oficial al naționalei de fotbal se consumă mîine, pe 

stadionul „23 August", începînd de la orele 14,00. Tricolorii se pre
gătesc de mai multe zile pentru această partidă la Snagov într-o 
atmosferă de liniște și încredere. După cum se știe, lotul cu care ne 
prezentăm are o componență diferită de cea folosită în ultimele 
partide internaționale, soldate fără rezultate strălucite. Dar nu e 
momentul pentru retrospectivă. Deci, meciul de mîine reprezintă, 
într-un fel, ultimul obiectiv al naționalei pentru perioada 1975—1976. 
Se cunoaște, primul a fost calificarea în etapele superioare ale cam
pionatului european, iar al doilea promovarea în turneul final olim
pic. Ambele tentative s-au soldat cu eșecuri. Ce va fi mîine ? Greu 
de spus. Adversarii noștri se află și ei după un sezon nu prea bun. 
Reprezentativa bulgară a terminat la egalitate (2—2) cu Franța, în 
preliminariile C.M., la Sofia și, recent, tot pe teren propriu au su
ferit o ânfrîngere severă, 0—4, din partea selecționatei R.D. Germane. 
Drept corisecință a avut loc o remaniere și în lotul bulgar. Prin1 ur
mare, 'față în față două echipe întinerite al căror potențial de joc 
nu-l vom cunoaște decît duminică, pe stadionul „23 August". Ce do
rim noi ? Ca echipa noastră să joace bine să-și adjudece trofeul 
pentru a mai atenua ceva din insatisfacțiile suporterilor. Noua for
mulă de echipă va valida sau nu orientările și calitatea selecției fă
cută de conducerea tehnică.

Iată formațiile probabile ale celor două țări : ROMANIA — Rădu- 
canu, Cheran, Sameș, Sătmăreanu II, Manea — Bălăci, Boldni, Ior- 
dănescu — Troi, Radu II, Lucescu (în lot mal sînt : Ștefan, Anghe- 

f- Uni, Grigore, Stoica. Kun II) ; BULGARIA — Goranov — Garabski, 
Ranghelov, Anghelov, Vasilev — Panov, Barzov, Borisov — Jeleas- 
kov, Țvetkov, Kurbanov. Meciul va fi arbitrat de o brigadă de arbi
tri greacă, avîndu-1 la centru pe T. Tsanaklidis și se va transmite 
la posturile noastre de radio șl televiziune începînd de la orele 14.00.

Tot miine se întîlnesc selecționatele celor două țări de juniori 
(Giurgiu) șl tineret (Kazanlîc).

C. V.

In zilele de 11 șl 12 decembrie se desf&șoarâ la Focșani 
„Concursul național sătesc de popice" dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.".

Organizată de Uniunea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, împreună cu Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, această importantă competiție se înscrie in 
șirul numeroaselor concursuri polisportive destinate tineretului 
de la sate, menite să stimuleze activitatea sportivă de masă 
și mai buna folosire a timpului liber.

La întrecerile finale vor participa 39 echipe mixte, campioane 
de județ, care, în cele două zile de concurs, își vor etala în
treaga măiestrie sportivă pentru cucerirea titlului de „Cea mai 
bună echipă mixtă de popice" din mediul rural «1, respectiv, a 
„Cupei U.N.C.A.P.".

liber, drumeții ; revelioanele din școli vor mar
ca trecerea într-un an mai rodnic în succese. 
Vor avea loc în această perioadă întreceri pe 
școli și județe ale elevilor și pionierilor în ca
drul Festivalului „Cîntarea României". Studen
ții vor beneficia de 30 de tabere de odihnă, do
tate corespunzător.

Mai puțin de o lună ne desparte, așadar, de 
prima vacanță a anului școlar 1976/1977.. Co
mandamentele județene de vacanță fac ultimele 
pregătiri pentru ca programele cultural-educa
tive din tabere și casele pionierilor să aibă un 
profund caracter patriotic-educativ, să-i forti
fice pe preșcolari, elevi și studenți, pentru noua 
etapă în care vor păși.

noi nu credea că vom 
avea curajul să ajungem 
aici. Cu glasul sugrumat 
de emoție, mi-a spus 
atunci adevărul pe care 
nu-l întrezăream nici în 
cele mai întunecate gîn- 
duri ale mele : de o vre
me nu mă mai iubește. Și 
a spus-o într-un mod care 
nu lăsa loc echivocului. 
La început am crezut că 
e doar o glumă. O glumă 
care știam că nu-i e ca
racteristică, dar pe care 
eram bucuros s-o accept 
in detrimentul unei situa
ții reale. Care erau moti
vele pentru care ajunsese 
la concluzia asta 7 Mi-a 
vorbit de o indiferență 
care pusese stăpinire pe 
ea de citeva luni încoace. 
Și, mai ales, am înțeles 
eu, era vorba de o dis
cordanță între ceea ce a 
visat și ceea ce i-a ofe

rit destinul. Ne-am des
părțit într-un mod trist, 
căci împrejurarea era ca
racteristică acestei atitu
dini. Am așteptat o scri
soare ulterioară care să 
infirme conversația de pe 
banca aceea. Ea a venit, 
dar nu conținea ceea ce 
voiam eu. Vedeți, acum 
mă aflu într-o situație 
foarte critică. Eu o iubesc 
foarte mult și cred că e 
singura fată în care pu
team avea încredere. De 
fapt, sint ferm convins că 
afirmațiile sale nu au 
avut drept scop îndepăr
tarea mea pentru un alt 
om. In această ipostază ce 
trebuie să fac ? Nu vă 
întreb dacă voi mai putea 
iubi pe altcineva. Vă în
treb dacă o fată poate 
iubi din nou același băiat 
după ce i-a destăinuit un 
adevăr trist".

Motivul despărțirii mi se pare cam ambiguu, dacă 
nu chiar livresc. O neîmplinire personală sa te de
termine să renunți la o prietenie ? Argumentul nu 
mă convinge. încercați o discuție mai temeinică și 
mai la obiect. In același timp, luptați să-i redați în
crederea în viață.

MIMI T-, Liceul elec
tronic, Alexandria: „In 
urmă eu citeva luni de 
zile, cind mă întorceam 
acasă de la școală, in sta
ția de autobuz am văzut 
un băiat pe care nu-l mai 
văzusem pini atunci, 
foarte drăguț (blond, cu 
ochii albaștri, înălțimea 
in jur de 1,70 m) de care 
pot să spun așa că pur și 
simplu m-am îndrăgostit 
de el, totul a fost aproa
pe fără voia mea. Acest 
băiat a început să mă in
tereseze. fapt care a făcut 
să-mi răscolesc toți cu
noscuta pentru a afla cel 
puțin cum îl cheamă. To
tul a fost in zadar. In 
timpul practicii de vară 
m-am întilnit cu el și nu 
am putut să mă abțin și 
m-am uitat la el cu „coa
da ochiului", în același 
moment se uita și el la 
mine și am început si 
zimbim amindoi. Apoi in 
fiecare zi ne intilneam. ne 
zîmbeam unul altuia, pini 
cind eu am terminat

practica, pe urmă am ple
cat in tabără la Năvodari 
cu speranța că am să-l 
uit... Dar degeaba. Cind 
m-am întors. în aceeași 
zi, m-am întilnit cu el, se 
uita la mine parcă nu 
m-ar fi văzut de ani de 
zile. Cind am început 
noul an școlar am aflat 
că îl cheamă Viorel M. și 
are 18 ani și lucrează la 
I.R.A. Acest băiat pentru 
mine a început si fie o a- 
devărati problemă, nu 
mai puteam să dorm, si 
măninc. Am aflat ci se 
interesează și el de mine 
și că ar vrea să mă cu
noască. Nici acum nu am 
reușit .să ne cunoaștem, 
dar pot să spun că îl iu
besc foarte mult. Nu știu 
părerea lui despre mine, 
dar eu sint o fire glumea
ță. prietenoasă și mai ales 
vorbăreață. Aș dori foar
te mult să știu părerea 
dumneavoastră despre a- 
ceastă poveste. Ce credeți 
cum aș putea si încep o 
discuție cu el 7“

de Ion Băieșu

TEREZA B., jud. Cons
tanța : „Am 20 de ani și, 
după terminarea liceului 
agricol, m-am angajat 
tehniciană la ceapeul din 
satul meu. In urmă cu un 
timp am cunoscut un bă
iat care mi-a plăcut mult, 
student la Institutul de 
marină. Intre noi s-au în
firipat niște sentimente 
foarte fierbinți, care ne 
emoționau pe amindoi la 
intilniri. Aceasta mai ales 
că prietenul meu era ab
solvent al unui liceu de 
mecanică agricolă și în 
scurt timp am ajuns la un 
consens total în ce priveș
te problemele majore ale 
agriculturii din județul 
Constanța.

Dar iată că după o 
prietenie atît de frumoasă

șl emoționantă, m-am vă
zut nevoită să-l părăsesc, 
după ce mai mult de doi 
ani ne-am iubit sincer. 
Ce s-a întîmplat 7 El a 
fost în voiaj pe mare și, 
cind s-a întors din Brazi
lia, a venit cu niște aere 
foarte libertine, de parcă 
nu mai era cel de altă 
dată. Culmea a fost cind 
la o întîlnire și-a permis 
niște manifestări indecen
te, la care eu m-am su
părat și i-am spus că nu 
vreu să-l mai văd, că 
nu-l mai recunosc și i-am 
dat o palmă.

Separația noastră este 
definitivă, dar îmi va fi 
așa de greu să-l uit... 
Doamne, și cit ne-am iu
bit ! Oare o să mai pot 
iubi vreodată

Nu vă sfătuiesc să faceți dumneavoastră primul pas, 
acostîndu-I pe stradă sau în altă parte. Părerea mea 
este să continuați cu privirea și cu zimbetuL Să ve
dem ce iese.

N. FLORENNA. Ale
xandria : „Am urmărit 
eu atenție rubrica „De la 
om la om" și-mi întipă
ream în minte „ofurile" 
celor de virsta mea. 
M-am gindit mult înainte 
de a vă scrie pentru ci 
mi se părea greu, crezind 
că nu voi putea fi în
țeles deplin din cauza ex
primării greoaie (Mărtu
risesc că n-am mai scris 
pină acum la ziar).

Fiecare om are nevoie 
de sfaturi. $i cum eu de- 
abia am împlinit 18 ani, 
m-am gindit că aș putea 
apela la cineva care are 
„școala vieții".

Erau pomii-n floare 
cînd ne-am cunoscut, in 
parc. Mă impresiona prin

felul său de a vorbi, deși 
era un simplu muncitor 
(eu fiind elevi la liceu). 
Ne-am dat întîlnire mai 
des. Am început să țin la 
el. Ceea ce mă surprin
dea era faptul că multi 
colegi, colege, cunoștințe 
îmi spuneau despre el că 
ar fi un mare vagabond. 
Mi se spunea că umblă 
prin bar, fumează numai 
țigări scumpe și ci bine
înțeles lipsea de la lu
cru. Nu știam ce să cred. 
Să fie adevărat 7 Si, to** 
tuși, de ce se poartă cu 
mine așa frumos 7 Nu-i 
reproșam că fumează sau 
bea ; nu-i aminteam des
pre ce am aflat despre 
el. Am continuat să ne-n- 
tilnim. Eram decisă să nu

f meridian^
• DISPUTATA aseară în Sala 

Sporturilor din Bacău, întîlnirea 
internațională de handbal din
tre selecționatele României și 
R. F. Germania s-a încheiat cu 
scorul de 15—9 (10—6) in favoa
rea sportivelor românce.

In deschidere, echipa mascu
lină de tineret a Poloniei a în
trecut cu 22—19 formația simi
lară a României.

• IERI s-a disputat în Capi
tală întîlnirea prietenească de 
rugbi dintre echipa Academiei 
militare de aviație „I. Gagarin" 
din Moscova, campioană unio
nală și selecționata de juniori a 
Bucureștiului. Partida, de un 
bun nivel tehnic, s-a încheiat 
cu scorul de ÎS—4 (10—4) in fa
voarea sportivilor sovietici.

• DUPĂ 9 RUNDE in cam
pionatul republican masculin de 
șah de la Timișoara conduce 
maestrul Mihai Ghindă, cu 6.5 
puncte, urmat de Emil Ungu- 
reanu — cu 5,5 puncte. In run
da a 9-a, Ghindă l-a învins pe 
Grunberg, iar Șubă a pierdut 
la Radovici. Partidele Ungurea- 
nu — Voiculescu și Gheorghiu 
— Ciocâltea s-au terminat re
miză.

• IN CAMPIONATUL națio
nal feminin de șah care se 
desfășoară in aceste zile la Pia
tra Neamț, după 6 runde, in 
fruntea clasamentului se află 
Emilia Chiș și Suzana ' Makai 
cu cite 4,5 puncte, urmate de 
Elisabeta Polihroniade — 4
puncte.

In runda a 6-a, Polihroniade 
a ciștigat la Jicman, Teodores- 
cu a învins-o pe Nechifor, iar 
Makai a remizat cu Chiș.
• MECIURILE din cea de-a 

3-a zi a turneului masculin de 
handbal de la Tbilisi s-au soldat 
cu următoarele rezultate 3 
U.R.S.S. — Polonia 27—15 (11— 
9); R. D. Germană — România 
20—17 (9—9).

• IN LOCALITATEA polonezi 
Bialystok s-a desfășurat intilni- 
rea internațională de box din
tre echipele de tineret (pugiliști 
în vîrstă de 20 de ani) ale Po
loniei și României. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
6—5. Iată rezultatele înregistrate 
în ordinea celor 11 categorii (de 
la semimuscă la grea) : Z. Rau- 
bo b.p. pe Ion Motroc; J. Bog- 
danski pierde la puncte in fața 
lui Dumitru Cipere ; Z. Lipinski 
pierde la puncte în fața lui Mi
hai Ivanciu ; C. Sypnewicz b. p. 
pe Traian Ruja ; L. Sczepanski 
pierde la puncte în fața lui 
Ilie Dragomir; A. Majka b. p. 
pe Alexandru Giurgiu ; S. Tuk- 
sinski este invins la puncte de 
Vasile Cicu ; M. Wilaczek este 
declarat invins la puncte in fața 
lui Marcel Sîrba : G. Skrecz 
b. p. pe Nicolae Vișan ; p. Sk
recz învinge prin abandon in 
prima repriză pe Valentin Vrin- 
ceanu ; T. Wozniak b. p. pe Pe
tre Ungureanu. In acest ultim 
meci, la categoria grea, victoria 
a fost acordată boxerului polo
nez cu o decizie de 2—1.

• IN ZIUA A TREIA a tur
neului internațional de tenis 
„Indoor" de la Copenhaga s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Bjorn Borg (Suedia) — 
Wojtek Fibak (Polonia) 4—6, 
6—3, 6—2 ; Adriano Panatta 
(Italia) — Ilie Năstase (Româ
nia) 6—7, 6—2. 6—3. Bjorn Borg 
și Wojtek Fibak, care au obținut 
cite două victorii, își vor disputa 
finala turneului.

• MECIURILE disputate în 
ziua a doua a competiției inter
naționale de hochei pe gheață 
pentru echipe de juniori (jucă
tori pină la 18 ani) „Cupa prie
tenia", care se desfășoară la 
Sofia, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate s Cehoslovacia- 
R.D. Germană 12—1 (3—0, 6—0, 
3—1); Polonia — România 11—3 
(2—1, 5—1, 4—1); Bulgaria —Un
garia 4—4 (2—3, 0—1, 2—0),

1. Eva de altădată muș
ca pină și din fructul o- 
prit; Eva de azi ține 
cură de slăbire. 2. Lupul 
părul își schimbă... dar 
foamea îi rămîne. 3. Cine 
se scoală de dimineață — 
o face pe cont propriu. 4. 
Buturuga mică, tot la ki
logram se vinde. 5. Iu
bește dacă vrei să fii iu
bit, dar nu fă din asta un 
sport. 6. Cine sapă groa
pa altuia, poate să dez
groape o comoară. 7. Unde 
dai... de-acolo capeți. 8. 
Cit de senin spun urșii o 
viață întreagă : MOR ! 9. 
La pomul lăudat, minuni
le rămin minuni. 10. Cu- 
pidon in lumea peștilor se

Dacă mai aveți, trimiteți, 
final Poate reveniți.

nu-i cap, păcat de cele
lalte. 14. La soare te poți 
uita, dar la picturi ab
stracte — ba 1 15. Mare... 
cu apă chioară e grădina 
ta, Doamne 1

Cam atît !
Citeam mal zilele tre

cute la rubrica „De la om 
la om" cum își caută unii 
cărți de povești, alții vor 
tihnă, alții fericire, ne
murire, neveste etc... Eu 
mă caut pe mine. Vreau 
să mă regăsesc în toți cei 
pe care i-am vindecat cu 
o vorbă, cu o faptă, cu o 
floare, cu o mină întin
să, cu o iubire, cu o ui
tare..."

Citeva dintre aforisme sint bune. Altele mai slabe. 
Nu prea v-am înțeles în

MIRCEA MARIAN, Cra
iova : „Poate că rindurile 
care urmează vor stirni 
zimbete pe buzele multor 
cititori, poate că „poves
tea" mea va fi într-un fel 
banală și lipsită de nou
tate. Și, totuși, încerc să 
v-o fac șî dv. cunoscută 
cu speranța că-mi veți da 
un mult dorit sprijin.

„Povestea" mea include 
în conținutul ei, cum era 
de așteptat, o fată. O fată 
unică, poate, în felul ei, 
pe care n-am știut s-o iu
besc îndeajuns, în măsu
ra pe care o cerea noble
țea sufletului ei. Priete
nia noastră (care mai du

rează, de fapt, si azi, dar 
sub alte auspicii) a în
ceput de mult, de pe vre
mea cînd nu știam să 
deosebim ce e copilăresc 
și adevărat în prietenia 
noastră. A fost o priete
nie zbuciumată, presăra
tă cu multe îndoieli și 
semne de întrebare. Ea 
s-a prelungit în anii li
ceului și iată-ns ajunși 
acum la un trist și neaș
teptat epilog.

Totul s-a sfîrșlt într-o 
zi neașteptat de călduroa
să de octombrie, undeva, 
pe o bancă mîngîiată de 
frunzele ofilite ale toam
nei, cind nici unul dintre

PETRECEȚI REVELIONUL 
la unitățile turistice 

ale Cooperației de Consum
Prin Agenția de turism a cooperației de consum ce 

se află în holul casei de bilete a Sălii Palatului puteți 
Tețjne — din timp — locuri la unitățile turistice ale 
cooperației de consum care vă asigură în cele mai 
pitorești locuri din țară condiții optime de cazare și 
masă, inclusiv petrecerea Revelionului.

Printre acestea se numără hanurile Rucăr și Valea 
Ursului (jud. Argeș), Cheia și Slănic (jud. Prahova), 
Lipova și Vinga (jud. Arad), Șurianul (jud. Alba), 
Pasul Buzăului (jud. Covasna), Praid (jud. Harghita), 
Ursul Negru și Dealul Viilor (jud. Mureș), Horezu, 
Lotrișor, Topolog (jud. Vîlcea), Cabana Dealul Per- 
șani și Hanul Brîncovenesc (jud. Brașov), Hanul Mo
rilor și Hanul Agigea (jud. Constanța) etc., precum 
și la unitățile din jurul Capitalei: Hotelul și restau
rantul Măgurele, Hanul Buda — Argeș, Hanul Săfti- 
ca, popasurile turistice „Calul Bălan", Vlăsia, Sinești, 
Snagov și Crama Domnească din București,

De asemenea, agenția poate reține locuri pentru 
toți cei ce doresc să petreacă în acest sezon un con
cediu de mai multe zile la unitățile cooperației de 
consum.

Informații suplimentare la telefonul 14 52 09, orele 
13,00—17,00.

în atenția asiguraților ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștință ce

lor interesați că marți 30 noiembrie 1976 va avea loc In 
studioul Televiziunii tragerea de amortizare lunară a asigu
rărilor mixte de viață. Pentru ca și polița dumneavoastră 
de asigurare să participe la această tragere, este necesar să 
achitați primele de asigurare la termenele stabilite.

Ați procedat bine, cred, atunci cînd ați reprimat 
energic urîtele porniri ale tînărului marinar. Dar poate 
că asta nu trebuia să ducă la despărțire. Poate faceți 
dumneavoastră primul pas.

SAVA M., Bîrlad • „A- 
cum cîtva timp v-am tri
mis o scrisoare semnată 
Badiu M. scrisoare publi
cată pe data de 30 octom
brie. Am ales la întîmpla- 
re un nume, pentru că 
nu doream să apară pro
priu-mi nume la această 
rubrică. Dar nu mi-am 
dat seama că ar fi posi
bil să creez neplăceri unei

persoane ce se numește 
Badiu. Mi-am dat seama 
de greșeala comisă și-mi 
cer scuzele de rigoare. 
Vă asigur de cele mai 
bune intenții ale mele și 
vă rog să publicați aceste 
rînduri pentru ca, măcar 
într-o mică măsură, să 
mă reabilitez in fața sus- 
numitei persoane și a co
legilor săi."

Concluzia : să fim mai atenți cu pseudonimele.

NICOLAE L, Sulina 7 
„Aș vrea să aflu cite 
ceva din secretul pe egre 
îl dețineți dv. în darea 
răspunsurilor. După pă
rerea mea, succesul dv. 
din acest punct de vedere 
este acela de deținere a 
unui bogat bagaj de cu
noștințe. Sau experiența 
din viață își spune acum 
cuvîntul 7

Eu nu doresc să vă in- 
teroghez, fiindcă nu sint 
în măsură să fac așa ceva 
și mai ales că nu este de 
competența mea. V-am

scris această scrisoare cu 
rugămintea de a-mi des
tăinui și mie secretul pe 
care-l dețineți în darea 
răspunsurilor, pentru că 
și eu sint intr-un mediu 
în care sint momente de 
invadare asupra mea cu 
fel de fel de întrebări 
ale colegilor la care în 
mare parte din ele nu le 
pot da un răspuns. Unele 
răspunsuri date cu o anu
mită notă de umor mă 
fac să cred că aceste ca
lități sint înnăscute în 
dv".

Am să fiu sincer cu dumneavoastră și am să vă 
spun adevărul : nu dețin nici un secret șl nici o anume 
tehnică în alcătuirea răspunsurilor. Adică, citesc scri
soarea cu atenție, iar apoi îi spun omului exact ce-mi 
vine în minte în clipele respective. în ceea ce privește 
umorul pe care l-ați sesizat în anumite răspunsuri, 
într-adevăr,, s-ar putea ca acesta să fie nativ. Eu n-am 
nici o vină.

FffiWOMm

Expeditor:

AȚI AFLAT?
Scrisoarea Măriei ne-a sosit într-un 

timp record I

De ce ?
Pentru câ Maria a completat astfel a- 

dresa ei și a noastrâ :

STÂNESCU MARIA
Bd. Păcii, nr. 77
Bloc Bl, Scara A, etaj V, 
ap. 33

8 700 - CONSTANȚA

Destinatar:
BĂRBULESCU CONSTAN
TIN
Șos. Panduri, nr. 147
Bloc O.D. 4, Scara C, etaj 
IX, ap. 115
Sectorul 6

76 229 - BUCUREȘTI
Și dv. puteți avea aceiași surpriza plăcută dacă redactați 

complet și corect adresa expeditorului și destinatarului, neui- 
tînd să înscrieți înaintea denumirii localităților numerele de 
cod poștal ale acestora.

ÎN ATENȚIA DUMNEAVOASTRĂ
Librăria „Cartea prin poștă" str. Serg. Nuțu ion, nr. 8—12» 

sector 6, cod 76 324, București, vă oferă pentru completarea 
bibliotecii dv. următoarele titluri :

M. Siiișteanu - Scheme de televizoare, magnetofoane și 
picupuri

G. Câlinescu — Scriitori străini
N. Cartojan - Cărțile populare în literatura 

românească
Thackeray - Virginienii
V. Hugo — Oamenii mării
J. Verne - Doi ani de vacanță
J. Verne — Cele 500 milioane ale Begumei
J. Verne - Uimitoarea 

Barsac
J. Verne — Vulcanul de
E. Zola — Munca
F. Gundolf — Goethe
••• - Nuvela romantică
••• - Cronicarii munteni

aventură a misiunii

aur

germană

73,00
33,00

15,00 
15,00 
21,00 
15,00
10,00
9,25

lei 
lei

lei 
lei 
lei 
lei 
lei

lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei

Comanda se trimite prlntr-o sim
plă carte poștală pe adresa de mal 
sus, Iar plata s® fac® ram burs la 
primirea coletului.



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe șeicul Salem Al-Sabah

FIȘIERCONGRESUL 
INTERNAȚIONALEI 

SOCIALISTE

Mauritania

Burundi

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

[i&anoramlc

Invâțămintul din Tailanda „In atenția'

regimului dictatorial

U.II.C.T.LD. ii revine sarcini deosebite 

in transformarea pozitivă a relațiilor 

econnmice internaționale

40362


