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Nici un bob
tontă recolta 
in hambare!

GALAȚI

trebuie
Fiecare zi 

să fie o zi record

MARIEN

Trecînd prin comuna Bra
niștea, județul Galați, nu am 
putut întîlni nici un cooperator 
în satul cuprins de o adîncă li
niște. „Sînt cu toții la cîmp, cei 
mai mulți la seceriș, alții la le
gume, la întreținerea culturilor, 
ne-a spus o funcționară de la 
Consiliul popular. Așa e la noi, 
a mai adăugat, cît ține campa
nia, de dimineață pînă noaptea 
cu toții lucrează la cîmp".

Am pornit sub un soare dogo
ritor, spre lanurile de grîu. Aici 
într-adevăr febra recoltării pusese 
stăpînire deplină pe întinderile 
aurii. Combinele, 11 la număr, 
înaintau cu spor în lanuri, mași

nile de balotat le urmau de- 
aproape ; și nu prea departe, 
tractoarele despicau suprafața 
pămîntului în felii pentru ca 
imediat să se treacă la însămîn- 
țarea culturilor duble. Dintr-o 
privire remarcăm prezența mul
tor tineri, atît pe tractoare cît 
și la deservirea celorlalte mașini 
agricole sau pe camioanele care 
efectuau transportul recoltei la 
bază. II întîlnim aici printre 
mecanizatori și pe tovarășul loan 
Cocu, secretarul comitetului co
munal de partid.

— Am declarat ziua de as
tăzi, ne spune dumnealui, zi re
cord. Ieri am recoltat și am dus

Joi dimineața s-a încheiat vi
zita oficială de partid și de 
stat pe care a întreprins-o în 
țara noastră comandant Marien 
N’Gouabi, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Congo- 
lez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, șef al sta
tului, împreună cu tovarășa 
Celine N’Gouabi, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

De la reședința oficială, pînă 
Ia aeroport, comandant Marien 
N’Gouabi și tovarășa Celine 
N’Gouabi au fost conduși de to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu.

La plecarea distinșilor oaspeți 
au fost, de asemenea, de. față 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășa Elena Maurer, tova
rășii Gheorghe Pană, Gheor
ghe Cioară, Janos Fazekas, 
Cornel Burtică, Ion Ioniță, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, și alți membri ai gu
vernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Eugene Ger
main Mankou, ambasadorul Repu
blicii Populare Congo la București, 
și Gheorghe Stoian, ambasadorul

Republicii Socialiste România la 
Brazzaville.

Ceremonia plecării a avut loc 
sub semnul acelorași sentimente 
prietenești și de solidaritate cu 
care poporul român i-a înconju
rat pe solii congolezi în tot 
timpul șederii lor în țara noastră

Mii de bucureșteni au salutat 
cu entuziasm pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi, 
exprimîndu-și satisfacția, deplina 
aprobare pentru fructuoasele re
zultate ale întîlnirilor și convor
birilor dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, care întăresc, 
o dată mai mult, relațiile de prie
tenie dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, deschid noi 
căi de extindere și adîncire a co
laborării multilaterale româno- 
congoleze.

La aeroportul Otopeni erau 
arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Congo; pe 
frontispiciul salonului oficial se 
aflau portretele celor doi condu
cători de partid și de stat, iar pe 
mari pancarte erau înscrise urări
le : „Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !“, „Să se dezvolte 
și să se întărească prietenia și 
colaborarea dintre poporul român 
și poporul congolez !“

O gardă militară prezintă ono
rul. Fanfara intonează Imnurile 
de Stat ale Republicii Populare 
Congo și Republicii Socialiste

(Continuare in pag. a V-a)

Grîu
sa clipi, dar combinele

sint nefolosibile...
în județul Vilcea 

campania de recol
tare a păioaselor a 
debutat cu aproape 
10 zile în urmă, dar 
ritmul de lucru e 
încă foarte scăzut. 
De vină sint nu nu
mai timpul capri
cios, ploile intermi
tente, ce au căzut în 
aproape toate zone
le județului, ci și 
numeroase deficien
țe de ordin organi
zatoric. E drept că 
în citeva unități a- 
gricole, cum sint 
cooperativele agri
cole de producție 
Crețeni, Șutești,

Voicești, s-a înche
iat recoltarea orzu
lui, iar cea a griului 
se află intr-un sta
diu avansat. Pînă ieri 
recolta de pe mai 
bine de jumătate din 
suprafețele cultivate 
a și fost înmagazina
tă. In alte locuri in
să, situația se prezin
tă mult mai prost, 
lucru atestat și de ci
frele totalizate pe 
județ : la orz s-au 
recoltat 53 la sută 
din total in vreme 
ce la grîu, realiză
rile nu însumează 
nici 400 hectare din 
17 570. Atunci la ce

bun se mai întoc
mesc planuri opera
tive și se stabilesc 
norme pe mașini 
ca să putem rapor
ta că „s-au luat mă
suri" ?

Am căutat să ne 
convingem, dacă u- 
tilajele pentru re
coltare, respectiv 
cele 328 de combine 
de care dispune ju
dețul, au fost repar
tizate în mod cores
punzător unităților

DORU MOȚOC

(Continuare 
în pag. a 11-a)

în bază 205 tone. Astăzi ne-am 
propus să ajungem la 250 tone 
și chiar să depășim această can
titate. Avem forțele necesare, 
combinele merg ca ceasul îneît 
mă văd obligat să-i felicit pe 
cei care le-au reparat.

într-adevăr combinele func
ționează ireproșabil. Nici o stag
nare de la începutul campaniei, 
nici la orz, nici acum la grîu. 
Asta a și permis ca mecaniza
tori, precum Constantin Stoian, 
Nicolae Mihalcea și Nicolae 
Dache să-și înscrie în palmares 
noi recorduri personale la recol
tat. Tovarășul Gheorghe Leca, 
președintele C.A.P. subliniază 
contribuția deosebită a tinerilor: 
„La balotat Marin Lungeanu e 
mereu în frunte. Cei trei frați 
Cristea de la transport, unde a- 
vem o echipă formată numai 
din tineri, fac adevărate minuni. 
Datorită străduinței lor s-a reu
șit ca în fiecare seară nimic din 
ceea ce s-a recoltat să nu rămînă 
în cîmp. Și la arat avem o for
mație numai de tineri. Ei au ve
nit și ne-au cerut să lucreze în 
program prelungit. Așa am și a- 
juns să însămînțăm deja 120 hec
tare din 350 hectare cîte erau 
prevăzute pentru culturile 
duble". f

Ii urmărim cîteva clipe pe ti
neri. Muncesc cu multă dăruire, 
se iau la întrecere. Printre ei se 
află și Georgeta Barău, activistă 
la Comitetul județean Galați al 
U.T.C. Ni se spune că toți s-au 
angajat ca la Braniștea campa
nia de recoltare să nu țină mai 
mult de 10 zile. Mai puțin da, 
este voie. Astăzi, în zi record, 
vor să dea gata 110 hectare. 
Mîine vor încerca să depășească 
această limită. Sînt încurajați în 
eforturi și de producția care se 
obține : planul maximal prevede 
2 800 kg la hectar, dar se va 
depăși media de 3 000 kg la 
hectar. E o recoltă bună, care 
răsplătește din plin aceste efor
turi tinerești.

ION CHIRIC

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE
Palatul Consi- 
avut loc cere- 
Declarației so- 
Republicii Șo-

Joi, 12 iulie, la 
liului de Stat, a 
monia semnării 
lemne comune a . 
cialiste România și a Republicii 
Populare Congo.

Declarația solemnă comună 
a fost semnată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și de co
mandant Marien N’Gouabi, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului. Docu
mentul poartă, de asemenea, 
semnăturile miniștrilor afaceri
lor externe ai celor două țări — 
George Macovescu și Charles 
David Ganao.La ceremonia semnării Decla
rației solemne comune au parti
cipat tovarășele Elena Ceaușescu 
și Celine N’Gouabi.Au fost de față tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș. Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazekas, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei. Constantin Stă
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
alte persoane oficiale precum și 
Gheorghe Stoian. ambasadorul 
țării noastre la Brazzaville.

Au fost prezenți tovarășii 
Charles N’ Gouoto, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.M., însărcinat cu Departa
mentul organizatoric, Justin Le- 
kounzou, ministrul industriei mi
nelor. însărcinat cu problemele 
turismului, Josephine Bayonne 
Moutu, președinta Uniunii Re
voluționare a Femeilor Congole
ze, Eugene Germain Mankou, 
ambasadorul Republicii Populare 
Congo la București, alte oficia
lități congoleze.

în aplauzele celor prezenți, 
după semnarea Declarației so
lemne comune, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi 
iși string cu cordialitate mîinile, 
se îmbrățișează cu căldură.

în încheierea ceremoniei, 
doi șefi de stat au rostit 
vintări.

cei 
cu-
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Cuvîntarea tovarășului Cuvintarea tovarășului

Stimate tovarășe președinte, 
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Consi
liului de Stat, a guvernului și a 
poporului român pentru semna
rea, astăzi, împreună cu dum
neavoastră, tovarășe președinte 
al Republicii Populare Congo, 
a Declarației solemne în care 
sint afirmate principiile de bază 
ale relațiilor dintre statele 
noastre, dorința reciprocă a po
poarelor român și congolez de a 
dezvolta colaborarea dintre ele 
pe baza deplinei egalități in 
drepturi, a respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
a neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

Declarația solemnă, pe care 
am semnat-o astăzi, este un re
zultat al colaborării fructuoase 
care s-a dezvoltat in ultimii ani

între popoarele noastre și, care, 
totodată, deschide noi perspec
tive pentru amplificarea acestor 
relații, atit in domeniul econo
mic, tehnic, științific, cultural, 
cit și in cel al colaborării in 
lupta pentru lichidarea cu desă- 
vîrșire a colonialismului, a poli
ticii imperialiste de forță și dic
tat.

Aș dori, încă o dată, să folo
sesc acest prilej pentru a ura 
poporului frate congolez noi și 
noi succese in activitatea sa de 
făurire a unei economii puter
nice, independente, a unei vieți 
mai bune pe calea construcției 
socialiste, să urez întărirea con
tinuă a prieteniei dintre parti
dele și popoarele noastre, o 
conlucrare rodnică între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Congo in lupta 
pentru o lume a colaborării și 
păcii. (Aplauze).

Tovarășe președinte,
înainte de a pleca, împreună 

cu delegația noastră, pentru a 
vizita Bulgaria, doresc ca, în 
numele Partidului Congolez al 
Muncii, al poporului nostru, să 
vă exprim, încă o dată, cele mai 
sincere mulțumiri pentru pri
mirea atit de călduroasă împre
ună cu felicitările pentru mobi
lizarea totală a clasei munci
toare române in întreprinderile 
pe care le-am vizitat și unde 
am putut admira unele din rea
lizările industriale ale țării dum
neavoastră.

Aș dori să reamintesc, tova
rășe președinte, că aceasta este 
prima noastră vizită oficială în 
afara Africii ; și vă rog să fiți 
încredințat că sîntem pe deplin 
satisfăcuți de călătoria noastră, 
de vizita efectuată în Republica 
Socialistă România.

Declarația solemnă semnată

acum reprezintă un act de cre
dință, precum și voința comună 
a celor două popoare de a con
tinua dezvoltarea cooperării, de 
a intensifica pe mai departe re
lațiile atit de strins statornicite 
de cițiva ani între România și 
Congo.

Noi sîntem fericiți să reafir
măm că am ales calea unei in
dependențe reale. Noi știm că 
în realizarea obiectivelor pro
puse pe această cale trebuie să 
contăm pe forțele noastre pro
prii. Noi știm, totodată, că 
există și un cuvînt care se în
scrie in litere de aur și care se 
numește cooperare. Poporul 
nostru contează, de asemenea, 
pe cooperarea cu prietenii săi. 
indiferent de opțiunile lor poli
tice, dar aș vrea să spun, in 
numele poporului meu, că pen
tru noi Republica Socialistă Ro-

(Continuare in pag. a V-a)

IN SPIRITUL MUNCII
ȘI ÎN CULTUL EI

ÎNSUFLEȚIȚI DE ÎNDEMNURILE DIN MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, TINERII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ RĂS
PUND CHEMĂRII DE A ÎNSCRIE PE ȘANTIERELE PATRIEI NOI 

Șl NOI FAPTE ÎN CRONICA TRADIȚIILOR BRIGADIEREȘTI.

• La „Grivița roșie", muncitori și studenți pe șantierul unei noi 
secții de producție • Cinci brigăzi de muncă voluntar-patriotică în aju
torul constructorilor de la C.P.L. Brașov • Pînă la 23 August organi
zația județeană U.T.C. Vîlcea își va realiza angajamentul pe întregul an 
• 35 de noi șantiere și tabere de muncă patriotică în județul Alba. în 
același județ, o inițiativă reactualizată ; echipe de tineri în punctele 
„cheie" ale secerișului.

în pagina a 11-a publicăm spicuiri din angajamentele pe care și le-au 
formulat organizațiile U.T.C., numeroase colective de tineri.

VACAbl-
TA73

începînd cu acest 
număr și sub acest ti
tlu „Scînteia tineretu
lui" va consacra un 
supliment săptămînal 
vacanței celor peste 
patru milioane de e- 
levi și studenți.

<4

ÎNALT
SEMAFOR

MORAL
de MIHAI NEGULESCU

Receptivitatea extraordinară a vîrstei tinere este chemată 
să-și reliefeze valențele participării și la depistarea rutinei sau 
ineficientei în infinitele lor ipostaze, oriunde acestea, furișin- 
du-se neobservat și acționînd răbdător, încearcă să diminueze 
ponderea faptei creatoare.

E drept, această faptă creatoare, această operă, cunoaș
te dimensiuni și energii care nu pot fi surclasate de sporadice 
reziduuri vetuste. Depinde de posibilitatea noastră de a ac
ționa din timp, de a acționa categoric pentru ca - in limba
jul cifrelor și al cantităților investiției noastre diurne — să se 
scrie printr-o eficacitate morală și economică maximă, cu 
angajare civică intensă, cheltuieli materiale minime, pentru că 
materiile prime și energia, mașinile și utilajele, munca și inte
ligența unei societăți să producă optim, să producă 
sporit, să demonstreze forța economică a unei țări, să 
demonstreze responsabilitatea politică a gestului nostru de 
fiecare zi, al producției materiale și spirituale.

Lingă metafora esențială a schelei metalice, în constelație
(Continuare în pag a V-a)
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In spiritul muncii și in cultul
Fiecare localitate Investii iile - principal»! împreună,

un șantier al tineretului
Din primăvară și pină-n toam

nă județul Alba este un imens 
șantier. Mobilizați de organiza
țiile U.T.C. mii de tineri de la 
orașe și sate participă. în timpul 
liber, la înfrumusețarea locali
tăților, amenajarea bazelor spor
tive și de agrement, construcția 
unor importante obiective indus
triale și social-culturale. In a- 
ceastă perioadă, acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică cu
nosc o mare amploare, tinerii 
județului fiind puternic mobili
zați de îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu exprimat în 
mesajul adresat tinerilor briga
dieri, de chemarea C.C. al U.T.C. 
către tineretul patriei. Pentru 
a cunoaște mai exact preocupă
rile organizațiilor U.T.C. în a- 
cest domeniu, am adresat tova
rășului Dionisie Heljoni, prim 
secretar al Comitetului județean 
Alba al U.T.C.. cîteva întrebări.

— Valoarea economiilor reali
zate prin muncă patriotică de 
către tineri, in prima jumătate 
a anului, depășește suma de 20 
milioane lei. Vă satisface această 
cifră, tovarășe prim secretar 7

— Rezultatele obținute pînă la 
această dată au. într-adevăr. da
rul să ne bucure, să ne insufle 
încredere pentru viitor. Pe cu
prinsul județului au ființat 47 
de șantiere ale tineretului care 
și-au adus o contribuție sub
stanțială la realizarea unor obi
ective economice și social-cul
turale de maximă importanță. 
N-aș da decît un singur exem
plu : activitatea laborioasă des
fășurată pe Cîmpia Libertății 
din Blaj, unde 7 000 de tineri au 
executat lucrări în valoare de a- 
proape 8 milioane lei. Este, cred, 
dovada cea mai elocventă a en
tuziasmului și dăruirii cu care 
tinerii județului răspund încre
derii acordate.

— Ce dimensiuni noi capătă 
activitatea patriotică in această 
a Il-a parte a anului ?

— Am înființat, cu sprijinul 
Inspectoratului școlar județean, 
34 de șantiere și tabere de 
muncă care cuprind peste 5 000 
de elevi. Citeva brigăzi ale li
ceului din Zlatna sint. prezente 
la construcția drumului național 
74 care traversează Țara Moți-

Interviu cu tovarășul 
DIONISIE HELJONI, 

prim secretar al Comitetului 
județean Alba al U.T.C.

lor : elevii liceului teoretic și ai 
școlii profesionale de construc
ții din Alba Iulia lucrează pe 
șantierul de locuințe al munici
piului, iar elevii din Abrud în
grijesc arboretul — plantat tot 
de către ei anul trecut — pe o 
suprafață de 17 hectare. Uteciș- 
tii din Aiud, Blaj, Ocna Mureș 
și alte localități participă cu în
suflețire la întreținerea culturi
lor și strinsui recoltei...

— Trecind prin citeva comune 
— Crăciunelu de Jos, Valea 
Lungă și altele — am constatat 
că se fac pregătiri febrile pen
tru constituirea așa-numitelnr 
„brigăzi de intervenție ale tine
retului". V-am ruga Să ne spu
neți ce sint acestea și 
au ?

— Anul trecut, la 
organizațiilor U.T.C., 
studenții aflați în vacanță s-au 
constituit în formații de lucru 
care i-au sprijinit pe coopera
tori. Ele au fost dirijate — cu 
precădere — la deservirea com
binelor și a altor mașini agri
cole, strinsui spicelor și baloți
lor de paie, la selectoare. Meni
rea lor este să reducă la mini
mum posibil durata campaniei 
de vară și să înlăture pierderile. 
Experiența de anul trecut s-a 
dovedit extrerrt de utilă, așa că 
ne-am propus să înființăm ast
fel de brigăzi in toate comunele 
cooperativizate.

— Obținerea unei eficiență 
maxime, atit din punct de ve
dere economic, cit și educativ, 
presupune o conlucrare strinsă 
cu unitățile beneficiare. Se rea
lizează acest deziderat 7

— N-aș putea afirma că o a- 
semenea conlucrare există peste 
tot. Unele conduceri administra
tive — și aș aminti în acest sens 
întreprinderea de construcții 
drumuri Cluj, Trustul de con
strucții industriale Cluj, I.A.S. 
Aiud. unele ocoale silvice etc, 
manifestă încă, în mod nejusti-

ce menire

îndemnul 
elevii si

ficat, reticență și neîncredere 
față de activitatea tinerilor. A- 
ceasta preferă să nu-$i creeze 
probleme, să nu se „complice11, 
deși tinerii au demonstrat, in 
nenumărate rinduri că dacă li se 
creează condiții corespunzătoa
re de lucru obțin rezultate re
marcabile.

— Pe ce coordonate se va în
scrie activitatea voluntar-patrio- 
tică in continuare 7

— O direcție esențială a creș
terii eficienței acțiunilor de 
muncă patriotică o constituie 
asigurarea continuității și carac
terului lor de masă. Ne vom 
strădui să constituim detașa
mente permanente de muncă 
patriotică. Mișcarea de masă de
clanșată trebuie să angreneze 
întregul tineret din județ la re
alizarea obiectivelor stabilite de 
Conferința organizației jude
țene a U.T.C., in contextul des
fășurării întrecerii pe țară sub 
deviza : „Tineretul — factor ac
tiv în realizarea cincinalului îna
inte de termen".

AL. BALGRADEAN

Obiective
Chemarea C.C. al 

U.T.C., a Consiliului 
U.A.S.C.R. și a adună
rii reprezentanților 
brigadierilor adresată 
tuturor uteciștilor, în
tregului tineret al pa
triei a găsit un viu e- 
cou in rindurile tine
rilor din municipiul 
Rm. Vilcea. Evaluin- 
du-se exact, forțele și 
posibilitățile, dornici să 
răspundă cu toată ca
pacitatea brațelor și 
minților lor vibrantu
lui apel din mesajul a- 
dresat lor de către 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ti
nerii din Rm. Vilcea 
au luat hotărirea de a 
realiza integral obiec
tivele acțiunilor de 
muncă patriotică pe 
anul ’73 pină la 23 Au
gust, in cinstea celei de 
a XXIX-a aniversări a 
Eliberării patriei.

MUREȘ

teren de acțiune
Organizația U.T.C., toți tinerii Combinatului de prelucrarea 

lemnului din Brașov au primit cu deosebit interes mesajul tova
rășului Nicolae Ceaușescu adresat reprezentanților brigadierilor 
și întregului tineret cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la con
stituirea. primelor șantiere, naționale ale tineretului și ne simțim 
puternic mobilizați de îndemnurile sale, în activitatea noastră de 
zi cu zi. Avem la locul nostru de muncă, în unitatea noastră, sar
cini mari. Și, la Chemarea C.C. al U.T.C., Consiliului U.A.S.C. 
și a adunării reprezentanților brigadierilor, am hotărît să răspun
dem prin concretețea faptelor, prin îndeplinirea și depășirea 
exemplară a angajamentelor în munca patriotică. Ce avem de 
făcut ? In primul rînd, trebuie să precizăm că pentru 1974 noi 
va trebui să punem în funcțiune o nouă capacitate de producție 
în valoare de peste 48 milioane lei. Sîntem hotărîți să. ne 
aducem o contribuție masivă și constantă la respectarea terme
nului de punere în exploatare, mai ales că o bună parte din lu
crări vor fi executate prin regie proprie.

De fapt, și pînă acum brigăzile noastre de muncă voluntară-pa- 
‘tnotică au fost prezente, de cite ori ni s-a solicitat, pe șantier, 
dar acum am stabilit ca zilnic patrii brigăzi să fie alături de 
constructori pentru lucrări necalificate, iar o brigadă de tineri 
calificați să ajute efectiv 1 ’ “ " ’ • J
Numai pînă ta 23 August 
acest șantier în valoare de

pe măsura
— Pînă la această 

dată, ne-a declarat to
varășul Nicolae Rizea, 
primul secretar al Co
mitetului municipal 
Rm. Vilcea al U.T.C., 
planul acțiunilor pa
triotice pe ’73 e'reali
zat în proporție de 
80—85 la sută, multe 
din obiectivele prevă
zute fiind realizate in
tegral sau chiar de
pășite. Am îndeplinit 
integral planul anual 
la lucrările din silvi
cultură, realizînd su
plimentar aproape 
100 000 lei. La plantat 
de pomi fructiferi 
ornamentali planul 
nual ă fost realizat 
105 la sută.
Tinerii și-au 
tribuția la 
conductei de 
re cu gaze naturale a 
municipiului, la racor
darea centralelor ter
mice la conducta prin

si 
a- 
cu

adus con- 
realizarea 
alimenta-

tineri
muncitori

și studenți

NICI UN BOB RISIPIT,

Se acțî
onează încă timid

Pe inginerul șef al cooperati
vei agricole de producție, din 
Chețani. județul Mureș, tovară
șul Gheorghe Mocanu, și pre
ședintele acesteia, tovarășul Li- 
viu Deac, i-am întîlnit ieri, dis 
de dimineață, la grădina de le
gume. Erau in mijlocul a peste 
209 de cooperatori care dezorien
tați de ploaia torențială care a 
trecut in partea nordică a ho
tarului, au fost mobilizați in 
timp foarte scurt de către bri
gadieri și restul personalului 
tehnico-administrativ, in legu- 
micultură. O lucrare la ordinea 
zilei in amintita unitate e și re
coltarea castraveților, efectuarea 
celei de a treia prașile impusă 
de crusta formată după ploile 
din zilele anterioare. De ce erau 
dezorientați cooperatorii ? Ei se 
așteptau ca astăzi să intre cu 
toate forțele în lanurile de griu 
care se întind pe suprafața de 
409 hectare. Reținem că printre 
cooperatori se puteau observa 
numeroși tineri elevi aflați 
vacanță.

în legătură cu campania 
recoltare a păioaselor. aflăm 
în zilele 
recoltat 
nate cu
- De

de luni 
cele 23 
orz.

o bună

în

de 
că 

și marți s-au 
hectare semă-

vreme Încoace, 
relatează inginerul șef. noi am 
fost primii care am început și 
terminat recoltatul griului in 
județ. Am vrea să fim și în anul 
acesta.

—Cum motivați afirmația ?
— Noi ne-am propus ca in 12 

zile să recoltăm griul, tn acest 
sens avem asigurate șase com
bine C-l și C-3, o combină C-12, 
ale noastre, și încă cinci com
bine care ne-au fost repartizate 
de către Trustul S.M.A. din zo
nele în care griul se coace mai 
tîrziu : avem două remorci și 
4 camioane care vor servi la 
transportul griului în magazii și 
in baza de recepție ; Am cură
țat și dezinfectat trei magazii, 
două grajduri, două pătule și 
două garaje. Deci avem unde 
depozita întreaga cantitate.

Au fost, de asemenea, reparti
zați cooperatorii și mecanizatorii 
care vor deservi combinele,'uti
lajele și atelajele de transport 
cărora li s-a făcut instructaj 
profesional șl de producție a

muncii. S-au confecționat, de a- 
semenea, patru sănii care vor 
asigura transportul baloților la 
capătul tarlalei, 10 pluguri re
partizate tot de către S.M.A. 
care vor trece imediat la arat 
in vederea însămințării culturi
lor duble. „Astăzi isprăvim cu 
lucrările de strictă urgență in 
legumicultura, ne-a declarat 
președintele, iar miine vom 
continua campania de recoltare 
a păioaselor 
prin cele 23 
cu orz.

La Sinpaul 
despre 
ale C.A.P.-ului le aflăm de . la 
tinărul mecanizator loan Gașpar 
care împreună cu alți trei ute
ciști arau o suprafață după care 
Înainte cu o zi a fost recoltătă 
mazărea. Dintre cele 40 hectare 
recoltate, au fost semănate 8 
hectare cu fasole care deja a 
răsărit, și 4 hectare cu castra
veți urmind ca pină lunea vii
toare, cind vom incepe recolta
tul griului să se semene cu 
porumb siloz cele 2R hectare eli
berate de prima cultură. Infor
mațiile sint completate de tînă- 
rul inginer șef. loan Simadrea, 
care ne conduce să vedem ma
gazia. cele opt combine ale 
S.M.A. și o combină „Gloria" 
trimisă pentru ajutor de la sec
ția de mecanizare din Miercurea 
Nirajului, prezente la balotatul 
paielor cele trei sănii pentru 
transportul baloților. remorcile, 
autocamioanele și atelajele care 
vor fi mobilizate pentru a se 
putea încadra în timp de 12 zile 
planificate pentru secerișul 
griului.

O preocupare pentru desfășu
rarea în bune condiții a campa
niei de recoltare a păioaselor și 
insămințarea culturilor duble am 
întîlnit și în unitățile agricole 
cooperatiste din Ungheni. Țipău, 
Ogra, Cuci, Iernut, Petrilaca.

La Cuci, inginerul Mihai 
Gyorfi are un cuvint de laudă 
pentru mecanizatorii secției, în 
majoritate tineri, care deservesc 
cooperativa agricolă de produc
ție, pentru felul In care s-au 
pregătit in vederea desfășurării 
in bune condiții a actualei cam
panii de seceriș,

MIRCEA BORDA

începută de fapt 
hectare

primele 
preocupările

semănate

informații 
de sezon

PE DOS

ACCENTE

„Am participat cu justificată 
emoție la adunarea festivă închi
nată sfertului de veac scurs de 
la constituirea primelor șantieie 
naționale ale tineretului. Mesa
jul adresat de către' secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezentan
ților brigadierilor, întregului ti
neret, ne va mobiliza și mai di-

Cînd a fost pus 
acolo unde a fost 
pus, omul nostru a 
crezut cu totul alt
ceva. A stat, pro
babil, mai întîi nc 
gînduri, îndelung, 
citeva zile sau săp- 
tămîni n-a făcut 
altceva decît să me
diteze, însă pînă In 
urmă tot a ajuns la 
o concluzie, 
fapt, greșeala lui 
poate că tocmai 
aici trebuie căuta
tă, în amănuntul că 
a stat prea mult în
tins pe gînduri, 
fiindcă dacă ar fi 
procedat altminteri, 
sufleeîndu-și de la 
început mînecile, 
s-ar fi apucat pur 
și simplu de trea
bă, așa cum fac o 
sumedenie de alții 
muritori. El insă nu 
putea proceda aido
ma cu toată lumea, 
el trebuie prin defi
niție să facă altfel 
decît toată lumea, 
de aceea și conclu
zia la care a ajuns, 
după o lungă și 
grea chibzuință, a 
fost, exact pe dos. 
A început, adică, 
să creadă că el a 
fost pus acolo unde 
a fost pus nu ca să 
rezolve treburile, 
și cererile, și rugă
mințile oamenilor, 
ci dimpotrivă ca să 
nu le rezolve.

Convingerea oda
tă înfiptă adine în 
creier, a început să 
scormonească și 
procedeele practice 
care să-i 
sistemul 
Deci din nou mo
dul de interpretare 
a fost cit se poate 
de original: n-a 
pornit de la acumu
lări de date ca să 
ajungă la un sistem, 
ci invers. In conse
cință, și 
rile sale 
zi aveau să fie sub
ordonate 
nie scopului pro
mis, deliberat și 
Irevocabil; inițial. 
Dacă, de pildă, o- 
mul nostru nu este 

;; decît un umil func
ționar la un ghișeu 
de eliberat adeve
rințe. el va alătura 
imediat, în pofida 
oricăror norme gra
maticale, un verb 
la prezent la un 
edverb de viitor 
pînă ce va obține o 
expresie fără nici o 
noimă dar tocmai 
de aceea indispen-

De

labilă: „vino mîi- 
ne“. Dacă insă un 
asemenea individ 
reușește — și se 
mai întîmplă — să 
pună mina pe o 
„muncă de control" 
atunci și modali
tățile de lucru se 
complică în mod 
corespunzător, 
tunci aleargă 
teren, se zbate în 
toate părțile, găseș
te pretutindeni nu
mai nereguli, ba 
mai mult, deseori 
„ia atitudine" îm
potriva lor, sufocîn- 
du-se de indignare, 
apoi pleacă lăsînd 
lucrurile vraiște în 
urma lui dar fără 
să fi rezolvat de 
fapt nimic. Explica
ția e simplă : el nici 
nu și-a propus vreo 
clipă să rezolve 
ceva cu adevărat, 
nu are nici un in
teres s-o facă, alt
fel cînd ar veni din 
nou, data viitoare, 
tn control nu l-ar 
mai băga nimeni în 
seamă. In sfîrșit, 
dacă omul nostru 
se află într-un bi
rou lung, în care 
cetățeanul venit în 
audiență obosește 
numai pe drumul de 
la ușă pînă la pri
mul scaun, este o- 
bligatoriu ca și ati
tudinea să fie alta, 
deschisă, priete
nească. După ce 
ascultă cu nesfîrșită 
atenție necazurile 
spuse cu răsuflarea 
tăiată de bietul so
licitant, după ce 
lasă cu bună știință 
să mijească speran
ța în sufletul lui. 
mai 
vea 
pe 
să-i 
lui 
preună cu un pahar 
de apă, după toate 
acestea, la sfîrșit, se 
ridică cu un aer de 
nemaipomenită în
țelegere. își arunci 
brațele în lături ca 
pentru o îmbrățișa
re și oftează nepu
tincios : „Nu sa 
poate/“. Și exem
plele, desigur, 
mai 
nuc, 
exemplele 
exemplarul este a- 
celași. pe orice
treaptă a ierarhi ■ 
ei l-dm întîlni.

De aici, treptat, 
se ajunge, aș zice 
firesc, la o altă con
vingere, aceasta iz-

a- 
tot

A- 
pe

a-

vorîtă de acum din- 
tr-o practică înde
lungată. Cu timpul, 
omul nostru începe 
să creadă că, dacă 
datoria sa este 
ceea de a face
posibilul ca să nu 
rezolve nimic, 
tunci nici nu este el > 

celor de <
ișă, nici 2

nu le este el dator < 
cu ceva, ci, hineîn- 2
țeles, mai degra- $
bă invers. Din mo- 2 
mentul acesta răs- \ 
turnarea este tota- 2 
lă, iar sistemul filo- $ 
zofic armonios în- 2 
chegat. Din mo- $ 
mentul acesta de- 2 
vine mai grea și S 
lupta cu un aseme- < 
nea personaj, pen- > 
tru că nu mai întîl- < 
nești în cale un > 
cap, și umeri, și 2 
brațe, așa cum ești > 
obișnuit — ci alt- 2 
ceva. De aceea si $ 
în tramvai, cînd îl < 
calci din greșeală, > 
scoate un țipăt mai < 
ascuțit decît ceilalți > 
oameni, pentru că < 
el merge în mîini, > 
și mîinile îi sint < 
desculțe, iar cînd 2 
stă la birou se așea- < 
ză în cap și de lu- > 
crat lucrează cu pi- < 
cioarele. Ne uităm ? 
acum nedumeriți la > 
poziția lui întoarsă < 
și ne gîndim cum 
ani putea să-l aju- 1 
tăm cu ceva, însă > 
tot el este cel ce nc < 
privește ciudat, cel 2, 
ce se răstește la noi y 
că nu poate, „nu se. z 
poate !“, și probabil < 
că In sinea lui se z 
întreabă sincer te- y 
voltat: „Ce-o fi cu y 
oamenii ăștia ? De Z 
ce merg toți așa de <• 
drept z

De fapt, dacă Z 
stau șf mă gîndesc y 
«nai bine, poate că z 
nu greșeala de carp y 
vorbeam la început 
este singura vinova- y 
M. Există, desigur, >J 
«i «a însă pină la y 

ar trebui căutată z 
' o.... alta; consumată <<

mai înainte, și care, 2< 
dacă ar fi fost des- << 
coperită la timp, at zj 
fi făcut-o imposibl- << 
la pe următoarea. 2< 
Mă gîndesc, cu alte S< 
cuvinte, dacă nu 2< 
cumva un altul,"cel S< 
care l-a pus acolo z2 
unde l-a pus, pri- ss 
vea și el lumea de 22 
jos în sus, de l-a SS 
văzut pe omul nos- 
tru normal.

D. MATALA

cu sfințe-

nl 
răs- 
sint 

deja

susțină 
filozofic.

humai 
diferă,

ia lucrările de instalații, de montaj. 
; vom realiza un volum de lucrări pe 
: 120.000 lei.

COMITETUL U.T.C.
AL COMBINATULUI PEN
TRU PRELUCRAREA LEM

NULUI — BRAȘOV

comportă- 
de zi cu

ar
putea conti- 

dar

ales că n-ar a- 
decît de apăsat 
un buton ca 

ofere muritoru- 
fericirea, im-

DORU MOTOC

Mondialele de scrimă

SPORT • SPORT • SPORT

cipală a orașului. Prin 
contribuția organiza
ției municipale U.T.C., 
In special cu concursul 
tinerilor de la Combi
natul de prelucrare a 
lemnului, s-a realizat o 
bază sportivă modernă 
cu terenuri de fotbal, 
tenis, volei și baschet. 
Au fost colectate pes
te 2 300 tone fier 
vechi.

Toate aceste reali
zări ale tinerilor noș
tri, și altele pe care 
nu le-am mai amintit 
dovedesc că noile o- 
biective pe care 
le-am propus ca 
puns la chemare 
realiste și vor fi 
transpuse neintîrziat in 
fantă.

Ne-am propus în. 
continuare obiective 
concrete. Acțiunile de 
înfrumusețare a car
tierului Nord vor fi 
reluate exclusiv de că-

tre tineri. Ei au trecut 
deja zilele acestea la 
constituirea formațiilor 
de lucru pe străzi și 
blocuri. Vom realiza o 
nouă bază sportivă 
modernă, în cadrul 
Grupului școlar fores
tier și un ștrand al ti
neretului numai prin 
acțiunile brigăzilor de 
muncă patriotică ale 
elevilor. Vom prelua 
lucrările de extindere 
a parcului Zăvoi, pre
văzute în noua schiță 
de sistematizare a mu
nicipiului. Ne anga
jăm să răspundem cu 
toată capacitatea noas
tră, cu tot elanul tine
resc. imperativului pa
triotic de a contribui 
la dezvoltarea multila
terală a României so
cialiste.

namic în munca pentru îndepli
nirea angajamentelor luate.

Toți cei 480 de uteciști din 
secție au efectuat peste 3 000 
de ore muncă patriotică la 
Baza sportivă nautică Străulești, 
iar pînă la sfîrșitul trimestrului 
ne propunem să realizăm încă 
11.000 ore pentru a finaliza rea
lizarea acestui obiectiv. De ase
menea, vom lucra împreună cu 
studenții Academiei de Studii 
Economice în brigăzi comune 
de muncă patriotică la ridicarea 
unei noi secții în incinta uzinei 
— secția de vopsitorie. Pînă la 
sfîrșitul perioadei de practică 
brigăzile comune, uteciștii-stu- 
denți vor efectua circa 1 000 ore 
de muncă patriotică la acest 
obiectiv, ajutînd la turnarea be
tonului, la pregătirea materiale
lor de construcții".

ION RADU,
secretarul comitetului. U.T.C. nl 
secției a Il-a mecanică, Uzinele

Grivița Roșie"

Gospodarul
nu lucrează numai

pe vreme buna
Cîmpia cu pămînturi negre, 

pămînturi bune, a Doljului înce
pe de la Cetate de lingă Craio
va și se lasă spre sud, pe dreap
ta Jiului, pînă la Dunăre, apoi se 
răsfiră pe aluviuni de-a lungul 
fluviului pină-n zona nisipurilor 
zburătoare — Castronova, D'o- 
nești, Amărăști. „La deal", de 
fapt este un podiș al cîmpiei, pă
mânturile s-au încălzit mai repe
de. iar griul s-a copt timpuriu, 
astfel că in această parte a ju
dețului demult s-au concentrat 
toate forțele campaniei de vară. 
In Dolj a fost recoltată întreaga 
cantitate de orz șt încă 19 000 de 
hectare de griu și secară. Dar au 
mai rămas alte 120 000 de hecta
re de griu nerecoltate și se poate 
spune că cea mai mare parte a 
bogăției se află încă pe cimp, în 
lanuri. La această campanie a 
griului au venit în sprijin meca
nizatorii cu combinele lor ..Glo
ria" din județele Alba, Sibiu, 
Gorj și Vilcea. Se depun toate 
eforturile pentru c-a întreaga re
coltă să ajungă in hambare. Ma
rele flux tehnologic organizat pe 
zeci de mii de hectare trebuie 
susținut continuu aricite eforturi 
se vor depune, oricîtă muncă 
s-ar pierde pe zile ploioase: totul 
e hotărît ca bob cu bob să fie a- 
gonisit, pentru ca nimic, să nu 
se piardă. Am văzut zilele aces
tea „Gloriile" imobilizate pe 
dealuri, la margine de lan din 
cauza ploilor, dar oamenii îndîr- 
jiți continuau recoltarea cu se
cera.

— Măsurăm lanul cu pum
nul, îmi spunea președintele 
C.A.P.-ului Sădova — aluzie la 
mănunchiul mic de spice adu
nat anevoie din fan cu secera, 
dar toate cele 2 400 kg. de griu 
la hectar, producția noastră din 
anul acesta, va fi în hambare 
peste două zile.

Intr-adevăr chestiunea princi
pală, preocuparea întregului e- 
fectiv de muncitori din cîmpia 
olteană este menținerea riguroa-

f

să a vitezei de recoltat: 3 533 
hectare pe zi. După aceea, pen
tru ca lucrul să fie pe deplin în
făptuit, locul, secerat nu poate 
rămîne gol. In timpul cit miriș
tea este încă proaspătă, tractoa
rele din schimbul al doilea, 
schimb alcătuit dintre elevii me
canizatori ai școlilor profesiona
le, dintre, cooperatori etc., tre
buie să întoarcă brazdele și să 
semene culturile . duble pentru 
furaje. Intre recoltat și însămîn- 
fat, pe județ se menține totuși 
(in ciuda ploilor „planificate"* 
tocmai la amiază) un raport, 
optim, gospodăresc : s-au arat 
17 000 de hectare, s-au însămîn- 
țat 15 000 de hectare.

Întreaga cîmpie a Doljului un
duiește acum sub lanurile 
griu coapte. Pe drumurile . de 
acces care despart în careuri 
imense cîmpia, circulă de tot

GRIUL S-A COPT

La I.A.S. Afumați se lu
crează la buncăre în ritm 
susținut, permanent. De
niei recolta din ’73 este 
încărcată 
cile care 
barelor

direct în remor- 
iau drumul ham- 
și a bazelor de 
recepție.

de

felul de vehicole agricole : „Glo
rii", combine C 2, prese de balo
tat., semănători, tractoare. Cînd 
e senin și nu bate vîntul, de pe 
drumul glod se înalță o pulbere 
densă dar nepoluantă, fiindcă 
orizontul lanurilor rămîne la fel 
de clar și proaspăt ca și cleșta
rul apei ce curge abundent prin 
vanele de irigații. Fluviul ferti
lizează aici, departe de matca sa 
milenară, 79 000 de hectare.

ION MARCOVICI

Floretîstele românce 
medaliate cu bronz

Echipa României a cucerit 
medaliile de bronz în proba fe
minină de floretă din cadrul 
campionatelor mondiale de scri
mă de la Goteborg. In întîlnirea 
pentru locurile 3—4, floretîstele 
românce au întrecut cu 
formația R.F. Germania, 
toriile echipei României au fost 
realizate de Ileana Gyulai — 3, 
Suzana Ardeleanu, Ecaterina

9-5
Vic

Stahl și Magda Barloș — cite 
2 fiecare.

Au început și întrecerile pre
liminare ale probei de spadă pe 
echipe. In primele două meciuri 
susținute, formația României a 
învins cu 9—7 Cehoslovacia și 
a pierdut cu 4—8 in fața echipei 
R.F. Germania. Spadasinii ro
mâni s-au calificat pentru opti
mile de finală ale probei.

(Urmare din vag. I) 
care au nevoie strin
gentă de ele. Chiar 
de la începerea cam
paniei s-a făcut 
comandarea 
să fie dirijate 
deosebi spre lanuri
le aparținind coope
rativelor agricole din 
localitățile din sudul 
județului, unde griul 
s-a copt mai repe
de. Cu toate acestea 
multe combine con
tinuă să stea în sec
țiile de mecanizare 
din localitățile unde 
recoltarea nu a de
marat încă (la Zăvi- 
deni, de pildă, și în 
alte locuri). în vre
me ce în sud. apor
tul lor ar fi salutar. 
Ne-am Interesat te
lefonic 
județean pentru me
canizarea agricultu
rii de numărul com
binelor care lucrea-

re- 
ca ele 

în-

la Trustul

ză 
cutorul 
varășul 
vel, nu 
sură să 
această 
Or, 
nu-și 
dență precisă a mo
dului cum sint utili
zate mașinile, atunci 
cu atît măi puțin se 
va realiza acest lu
cru la secții. Timpul 
nestatornic presu
pune să se acțione
ze operativ in orele 
cînd nu plouă. Or, 
dacă nu avem pre
gătite în orice mo
ment combinele a- 
colo unde procesul 
de maturare al griu
lui s-a desfășurat 
mai repede, nu vom 
putea interveni la 
momentul oportun.

Din cauza ritmu
lui lent al recoltării 
griului, nici insă-

efectiv. Interlo- 
nostru, to- 
Serafim Pa- 

a fost în mâ
ne furnizeze 

informație,
dacă Trustul 

ține o evi-

mințarea culturilor 
duble nu se desfă
șoară in mod cores
punzător. Din tota
lul de 7 560 
prevăzute a 
mințate cu 
și porumb, 
realizat pînă 
zent decît 
mativ 400 
Dar timpul nu 
teaptă. Aratul, 
gătitul 
pentru 
sint operații 
trebuie să demareze 
neintîrziat pretutin
deni concomitent cu 
recoltarea griului. în 
acest scop nu numai 
organele agricole, ci 
în primul rînd tine
rii cooperatori și 
mecanizatori au da
toria să Se afirme 
neintîrziat cu toată 
responsabilitatea în 
primele rinduri ale 
tuturor acțiunilor.

hectare 
fi însă- 
legume 

nu s-au 
in pre- 
aproxi- 
hectare. 

aș- 
pre- 

terenului 
însămințat 

care

• Echipele României au ter
minat învingătoare in ziua a 
doua a Balcaniadei de tenis, 
competiție care se desfășoară la 
Sofia.

Formația masculină a întîlnit 
selecționata Turciei, pe care a 
învins-o cu 3—0. Echipa femi
nină a cîștigat cu 3—0 meciul 
susținut in compania formației 
Iugoslaviei.

• După tragerea Ia sorți a 
meciurilor din viitoarea ediție a 
Cupelor continentale la fotbal, 
mai multe echipe au cerut in
versarea ordinii întîlnirilor, 
pentru a evita concurența cu 
alte meciuri. Modificările au 
fost acceptate de comitetul de 
organizare, astfel că echipa 
Chimia Rm. Vilcea va disputa 
pe teren propriu primul său 
meci din „Cupa Cupelor" cu 
Glentoran Belfast.

• A început proba de dublu 
bărbați din cadrul campionate
lor Internaționale de tenis ale 
Elveției, care se desfășoară la 
Gstaad. Cuplul român Ilie Năs- 
tase, Toma Ovici a învins cu 
6—4. 2—6, fi—4 perechea Manda
rine (Brazilia), Spear (Iugosla
via).

In turul II al probei de simplu 
bărbați din cadrul campionate-

lor internaționale de tenis ale 
Elveției, care .se desfășoară J a 
Gstaad, jucătorul român Iile 
Năstase l-a intilnit pe brazilianul 
Edson Mandarino, Victoria a re
venit lui Ilie Năstase cu 6—4, 
6—3.
• în ziua a doua a turneului

internațional de polo pe ană, 
care se desfășoară la bazinul Di
namo din Capitală, selecționata 
României a întîlnit reprezenta
tiva Olandei, pe care a Învins-O 
cu scorul de 7—2 (1—0, 2—1,
1—1, 3—0). In celelalte două par
tide disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Polonia— 
România (juniori) 7—6 (2—1,
1—2, 3—1, 1—2); Ungaria—Spania 
4—1 (1—0, 1—0, 1—0, 1—1).

• Turneul final al campiona
tului european de șah pe echi
pe a continuat la Bath (Anglia) 
cu întîlnirile din penultima run
dă. Iată rezultatele : U.R.S.S.— 
R.F. Germania 5,5—2,5 ; 
slavia—Anglia 2.5—1,5 (4) 
veția—Ungaria 4—3 (1) ; 
nia—România 3,5—2.5 și 
partide întrerupte. Meciul 
runda a 5-a, dintre echipele An
gliei și României, s-a încheiat 
cu scorul de 4.5—3,5 puncte In 
favoarea șahiștilor englezi.

• In Sala Sporturilor
Constanța se vor desfășura În
trecerile competiției internațio
nale de volei pentru „Trofeul 
Tomis”. Meciurile competiției 
feminine vor avea loc intre 24 
și 29 iulie, cu participarea echi
pelor României, Japoniei, Bulga
riei, Ungariei, Cehoslovaciei și 
Poloniei. Turneul masculin va 
reuni intre 6 și 10 august se
lecționatele U.R.S.S., Japoniei, 
Ungariei, Bulgariei, Cehoslova
ciei și României.

• La începutul săptâminii 
viitoare urmează să sosească in 
Capitală reprezentativa de box 
(tineret) a S.U.A. Boxerii ame
ricani vor intilni la 19 iulie, de 
la ora 19,30, pe ringul patinoa
rului artificial „23 August” din 
Capitală, echipa similară a ță
rii noastre. întilnirea revanșă 
va avea loc două zile mai tir- 
ziu la Brăila. In vederea acestei 
intilniri au fost selecționați 22 
de pugiliști, printre ei figurind 
P. Dragu, N. Robu, V. SorOcea- 
nu, C. Hajnal, M. Simon etc.

• Astăzi de la ora 16,00 pe 
velodromul „Dinamo" din Capi
tală încep întrecerile competiției 
internaționale de ciclism pentru 
„Cupa Prietenia". La startul 
probelor, care se vor încheia 
duminică, participă juniori din 
Bulgaria, Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, U.R.S.S. și România.

(Agerpres)

CONCURSUL 
PRONOSPORT 

(din 15 iulie 1973)
Electronlca-Unlrea Tricolor 1 
Slrena-Dlnamo Obor 1
Voința-Laromet 1 x,2
Granitul B-dag-Cimentul Med. 1

Iugo- 
: El- 
Polo- 
două 

din

I.M.U. Medgidia-Mârina Mang. l.x
Portul c-ța-Electriea C-ța 1 
Furnirul Deta- 
Flectromotor-TIm. i
U.M. Tim.-Unirea Tomnatic 1

Vagonul Arad-Gloria Arad 
Carpațl Sinala-

Victoria Floreștl
Poiana Cîmp.-PrăTiova PI. 
Forestâ-Danubfana Roman

l,x

1 
i,x 
1.x

Vctoria Ttoman-
Mlnerul G. Humor 1
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I
ulie. Lună a lui cuptor și sezon de virf în vacanța celor 
patru milioane de tineri care invață. Ce fac elevii șl 
studenții in aceasta vară ? Unde ii găsim acum ? Care 
le sînt proiectele și adresele pentru următoarele săp
tămâni de vacanță ? O echipă de reporteri ai ziarului, 
completată cu forțe voluntare - elevi și studenți - a făcut 

un tur de orizont în căutarea răspunsurilor la aceste întrebări. 
PIONIERII și-au luat in stâpinire reședințele lor tradiționale 

de vară — taberele. Zeci și zeci de mii de școlari se află în 
primele serii. ale taberelor, la munte și la mare, in stațiuni 
d.e odihnă, în locuri dintre cele mai pitorești. Cei care nu 
sint în tabere pot fi găsiți în sate de vacanță, noutate a aces
tei veri, așezări pionierești pline de farmec, in inima pădu
rilor, pe lingă ape, la poalele munților. Asta, in timp ce 
alți colegi de virstă iși încearcă puterile in expediții, in 
excursii și drumeții, in competiții sportive. Și nu puțini sînt 
aceia ,care> între o excursie și plecarea in tabără, iși ajută 
părinții la muncă, îngrijesc lotul școlar, iși rezervă citeva cea
suri pe săptămină pentru a contribui la înfrumusețarea școlii, 
ori a cartierului, ori a parcului din oraș.

ELEVII, l-am găsit la adrese foarte diferite. In primele două 
săptămini după terminarea cursurilor, mii și mii de elevi au 
devenit, pentru șrase ore din zi, muncitori. Și-au continuat 
astfel preocupări și deprinderi din zilele de școală, cu avan
tajul că practica comasată le-a permis o înaintare mai ra
pidă pe calea însușirii meseriei. Aceste două săptămini de 
muncă fac parte integrantă din programul verii. Așa incit, in 
toate celelalte luni de vacanță, vom continua să-i aflăm pe 

atelierele 
producție

toate celelalte luni de vacanță, vom continua să-i 
elevi, prin rotație, în uzine și fabrici, pe șantiere, in 
școlare și pe ogoare, indeplinindu-și obligațiile de 
pentru care s-au angajat.

Preluînd frumoasa tradiție a muncii patriotice, atît 
pâ tineretului nostru, elevii și-au îmbrăcat și in această va
canță salopeta de brigadier, l-am intilnit pe șantierele națio
nale în brigăzi compacte, le-am urmărit munca entuziastă pe 
frontul recoltei, i-am aflat pretutindeni : pe șantierele con
strucțiilor de locuințe, la ridicarea propriilor lor școli, îngri-

ALERGÎND
Alerg
Vreau să-mi opresc 
prin inimă 
Gindurile.
Vreau să le țin 
In cupele minții 
Și să le răstorn, 
mereu - în mișcare 
Ridic brațe albe soarelui 
Și o dată cu ele 
Sentimentele
Le string intr-un singur buchet 
Și le dăruiesc cerului, 
Vrind să-i ating lumina 
Dar mă zgirii in stele, 
Și, atunci, îmi caut refugiul 
In inimile oamenilor.

DORINA CELIA CACOVEANU
elevă, Școala generală nr. 203

■

de scum-

V'

jind drumurile și spațiile verzi, construindu-și terenuri de 
sport.

In taberele de odihnă ale elevilor, steagul s-a ridicat sus 
pe catarg, marcind începutul activităților. Biroul de turism 
pentru tineret cu sucursalele sale județene, are deja la activ 
zeci și zeci de excursii efectuate de către elevi, pe trasee r>u 
numai frumoase ci și deosebit de instructive. Cluburile din 
marile centre școlare, bazele sportive, ștrandurile cunosc 
animația atit de proprie zilelor de vacanță. E normal, va
canța mare e foarte încăpătoare și elevii, respectind o ri
guroasă organizare, iși găsesc timp pentru tot ce și-au pro
pus să realizeze in această vară.

STUDENȚII. Pentru ei vacanța n-a început, deși i-am des
coperit mai relaxați, mai dispuși pentru proiecte de destindere 
și odihnă. Au încheiat o sesiune grea și, chiar dacă a doua 
zi după ultimul examen și-au început practica de producție, 
se consideră de acum mai mari cu un an universitar, mai 
aproape de finișul studenției și de începutul in profesie.

Așadar, studenții sînt la practică. Mai bine organizată, mai 
aproape de cerințele formulate în recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., practica din acest an oferă viitorilor noștri specialiști 
cadrul exercitării unei munci efective, nemijlocite in produc
ție. E un pas înainte, apreciat la reala lui valoare de către 
studenți. Care-și respectă obligațiile de muncă și disciplină, 
asemeni tuturor celor care pășesc pe poarta uzinei.

...Coordonatele vacanței '73 încearcă să fie reflectate in 
paginile prezente. Săptăminal, vacanța, cu tot ce are mai 
frumos, mai original, mai demn de luat in seamă, va ocupa 
acest spațiu al „Scinteii tineretului". Totodată paginile de 
față sint și o invitație pentru toți cei aflați in vacanță de a 
ne scrie. Despre ei și colegii lor, despre bucuriile trăite in 
muncă, în realizarea proiectelor acestei perioade plină de 
patos și hărnicie pe șantierele muncii din întreaga țară, 
despre condițiile petrecerii și odihnei în tabere, la munte și 
la mare, din toate locurile unde, în această vară, răsună 
cintecul vacanței.

Apă, soare, tinerețe
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— trei componente ale vacanței. Foto : O. PLECAN

IN ORARUL
® Ingineria se învață la ea acasă • Pe șantierul 
istoricii • Numai cu „teorie" nu se realizează 
• Pînă la confruntările sportive elevii își dispută 

strucția complexului sportiv
sul,

73
• Practica

Studenții, liceenii și elevii școlilor profesionale fac în aceas
tă vacanță o practică comasată de citeva săptămini, ca o 
continuore firească a activităților productive din timpul anu
lui școlar.

• Muncă patriotică
300 000 de elevi îmbracă în vara aceasta salopeta de bri

gadier. Ei pot fi întîlniți pe șantierele naționale, pe frontul 
recoltei, la construcțiile de locuințe, la ridicarea școlilor, sau 
înfrumusețîndu-și propriile sate și orașe.

• Instruirea activului 
UT C.

In 9 tabere se vor intîlni aproape 5 000 de elevi - activul 
U.T.C. din școlile generale, profesionale și licee. La Izvorul 
Mureșului, Suceava și Brașov se întîlnesc 2 200 studenți - ca
dre de asociație.

• Tabere
La Costinești și Năvodari, pe Valea Prahovei și Valea

Oltului, în cele mai frumoase stațiuni din țară și în cele mai
pitorești locuri de la munte și
pentru pionieri, elevi și studenți.

mare s-au deschis tabere

• Turism
e străbătută de turiști din 

mii de elevi și studenți și-au
De la un capăt la altul țara 

lumea celor care învață. Zeci de ...
organizat excursii interjudețene, au pornit în expediții și cara
vane științifice, pe trasee inedite și pline de farmec.

• Sport
Cluburile elevilor, bazele cultural-sportive ale studenților, 

stadioanele și ștrandurile, taberele, cunosc o vie activitate 
sportivă. Cercurile de învățare a înotului, concursurile și în
trecerile programate vor antrena mii și mii de elevi și stu
denți.

VERII
arheologic au sosit 
practica studenților 
locul întîi la con-

Pe traseele practicii studențești ■ DOI ELEVI BUCUREȘTENI 
NE SCRIU DIN BRAȘOV

BUCUREȘTI

Demaraj
bun al

politehniștilor
Pregătită din timp, Încă Îna

inte de sesiunea de examene, 
practica studenților începută in 
zilele trecute, se înscrie printre 
indicatorii întrecerii profesio
nale lansată de asociațiile stu
denților comuniști din Centrul 
universitar București.

Am fost prezenți alături de 
studenții politehniști, economiști 
și de cei de la agronomie, în 
primele zile de practică în di
verse unități economice din Ca
pitală.

La Uzina „23 August", cei a- 
proape 500 de studenți practi- 
canți au făcut în timp util in
structajul de protecție a muncii 
și au fost repartizați în diferite 
secții, la locurile de muncă, con-

CALIN STANCULESCU
(Continuare In pag. a IV-a)

GALATI TIMIȘOARA

Iarna discu Cota randa COLEGII NOȘTRI ÎNVAȚĂ

CALENDAR
TURISTIC

Cercurilor de turism din 
școli și din institutele de 
invățămînt superior, in
teresate de cercetarea fol
clorului din diverse re
giuni ale țării, le reco
mandăm următoarele ma
nifestări :

tam și vara 
o luăm de la

în secțiile Combinatului side
rurgic Galați au apărut de cît- 
va timp chipuri noi, tineri cu 
figuri luminoase, cărora de de
parte, după anumiți indici (salo
pete neuzate, caiete sub braț) le 
poți stabili identitatea : studenți 
fn practică. Unii se află pentru 
prima oară într-o întreprindere, 
alții se pot considera drept cu
noscători, au deprinderile nece
sare pentru a lucra la mașină.

— Am creat condițiile cerute 
de o bună practică studențeas
că, ne asigură ing. Nicolae Pa
vel, șeful biroului invățămînt de 
la Combinatul siderurgic Galați. 
Cei 45B de studenți din această 
serie au fost repartizați pe

ION CHIRIC
(Continuare în pag. a IV-a)

meritului este
în creștere

1

în aceste zile, o dată cu în
cheierea anului universitar, nu
mai în întreprinderile din Timi
șoara, numărul celor care iau 
parte activă la procesul de pro
ducție a sporit cu aproximativ 
3 000. Practica studenților, în
deosebi a celor din anii II și III 
— într-o formulă apropiată în
săși rațiunii ei de a fi — 
tru fiecare viitor specialist 
loc de muncă ferm, alături 
muncitor — își dovedește 
plin eficiența.

Electromotor Timișoara,
7 dimineața. O dată cu schim
bul I pe poarta uzinei intră și 
circa 500 de studenți, majorita
tea din Centrul universitar Ti
mișoara, dar și de la Institutul

pen- 
un 
de 

din
ora

ION DANCEA

(Continuare în pag. a IV-a)

ȘI MUNCESC CU PLĂCERE!
Uzina Hidromecanica — pri

mul nostru obiectiv. Secreta
rul V.T.C. al uzinei, tovarășul 
Roman, și elevii de altfel, ne- 
au vorbit despre unele difi
cultăți întîmpinate, dar tot ei 
au fost cei care ne-au arătat 
cum au trecut peste inerentele 
obstacole.

„Fiind la început s-a sim
țit o oarecare lipsă de orga
nizare. Muncitorii ne-au dat 
de lucru numai ce le prisosea 
— povestește Emil Necula din 
anul III B al Liceului nr. 1.

Dramul de nemulțumire ține 
de faptul că ceilalți elevi ai 
anului III, realiștii care au 
făcut practica din timpul a- 
nului tot aici în uzină, mun
cesc de la început în labora
toare sau la fabricarea a două 
transformatoare de sudură 
prin puncte. Dar nu va fi de 
lungă durată, pentru că se

preconizează ca la 3 zile să se 
facă o rotație între colective.

Am trecut prin uzină și l-am 
văzut pe Marcus Buta din a- 
nul III D, membru in societa
tea științifică, aplecat asupra 
strungului la care a cerut el 
să lucreze, producînd piese de 
mare precizie. In laboratorul 
de încercări și determinare a 
materialelor băieții continuau 
să discute și în pauza de prinz 
despre aparatele pe care toc
mai învățaseră să le mînu- 
iască.

Fabrica de tricotaje. Există 
în acest obiectiv industrial al 
Brașovului o notă sensibilă și 
unică 
100

de feminitate. Cele 
de eleve ale Liceului

VIORELA PETRUȚ
ANDREI ZINCA

(Continuare în nag a IV-a>

— Tirgul de fete de pe 
Muntele Găina — originala 
serbare a moților are loc în 
cea mai apropiată duminică 
de 20 iulie.

— Nedeea munților — ser
barea populară de la Fundata, 
județul Brașov, la 19 iulie.

— Tirgul fecioarelor — la 
26 iulie la Săcele tot în jude
țul Brașov, unde se prezintă 
obiceiuri mocănești și se or
ganizează o expoziție a por
tului mocănesc.

— Serbarea populară de la 
Bobilna — județul Cluj se 
organizează in ultima dumi
nică a lunii iulie.

— Carnavalul mării — 
Constanța, între 27 iulie—3 
august.

— Bilciul de la Polovraci 
— va avea loc în zilele de 
19—20 iulie in comuna Polo
vraci. județul Gorj.

— Sărbătoarea plopului se
cular de Ia Frunzaru — co
muna Sprincenata, județul 
Olt, la 15 iulie.

— Bilciul din Țara Loviș- 
tei — are loc intre 20 și 27 
iulie. în localitatea Titești. 
județul Vîlcea.

— Bilciul de la Valea Ateu
lui — are loc in prima du
minică a lunii august, la Pie
troasa. județul Bihor.

— Intilnirea de la „Trei 
copaci" — manifestare dedi
cată luptei P.C.R. in ilegali
tate va avea loc în zilele dr 
23 și 24 august in comuna 
Marghita. județul Bihor.

— Conagul de la Izbuc — 
manifestare organizată in pă
durea de la Cărpinet. județul

(Continuare în pap. a IV-a/

*
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O ADRESA
PE AGENDA
VOASTRA

DE EA ȘANTIER EA SĂPĂTURI
LA

CAPIDAVAIII
I

la Li- 
de la 
Baza 

va o-

La Ferma nr. S Buftea elevii 
lucrează la răsadnițe.

studenții 
„Lumea" 
— intîl- 
al revis-

„COADA ȘORICELULUI4!

PAROLA
— Parola !
— N-o știm I
— Atund... Și două fete, una 

cu părul lung, blond și nasul 
aurit de pistrui, iar cealaltă înaltă 
și subțire încep să șușotească 
între ele. După cîteva clipe, către 
noi : „Știți detașamentul nostru 
care e de serviciu azi, a hotărît 
să nu dea nimănui drumul în 
tabără dacă nu cunoaște parola. 
Dar dumneavoastră n-aveți de 
unde s-o cunoașteți. Așa e ? Și 
de fapt cine sînteți ?

Ne legitimăm și căpătăm per
misiunea de a intra. Pentru orice 
eventualitate ni se încredințează 
și parola : „De ce ținea Mihai 
Viteazul sabia dnd pornea la 
luptă ? — ar fi sunat întrebarea. 
„De miner" — ar fi urmat 
răspundem noi. Logic I

Așa ne-am făcut intrarea 
tabăra de la Snagov. Apoi, cu 
întreg alai sîntem conduși

<ă

In
un

I

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I

Celebra gazdă a acțiunilor 
specifice verii pentru elevii 
și studenții bucureșteni a 
cunoscut in aceste zile ani
mația ce a însoțit venirea 
oaspeților din alte centre 
universitare. Vă propunem 
cîteva repere pentru progra
mul dv.

13 iulie : Antologie lirică
— microspectacol realizat de 
studenții de la I.A.T.C. ; 
Prin librării — recomandări 
studențești : Gală de filme 
turistice : întilnire cu parti
cipant! la grevele de la 
Grivița din 1933.

14 iulie ; Artă, educație, 
tehnică, prezintă studentul 
Sorin Petrescu ; Umor, umor, 
umor — prezintă 
de la I.A.T.C. ; 
vorbește studenților 
nire cu un redactor
tei „Lumea" : Tribuna ac
tualității politice interne și 
internaționale ; Excursie la 
cabanele Babele și Lacul 
Roșu (2 zile).

15 iulie : 435 de ani de la 
nașterea filozofului materia
list Giordano Bruno ; Noutăți 
editoriale ; Să trăim și 
muncim in chip comunist 
tntilnire cu activiști 
partid și de stat, croi 
muncii socialiste, militanți 
mișcării comuniste și mun
citorești.

17 iulie : Cronica filmelor ; 
Reprezentanți ai muzicii sim
fonice românești ; Revista 
revistelor literare ; Medalion 
literar — Tudor Arghezi și 
Ion Barbu, prezintă studenți 
de la I.A.T.C. ; Filme turisti
ce ; întilnire cu juriști in 
cadrul ciclului „Să cunoaș
tem legile".

18 iulie : Antologie lirică : 
Medalion Ion Luca Caragiale
— prezintă studenții de la 
I.A.T.C. ; Un an de la Con
ferința Națională a P.C.R. ; 
Concert oferit de corul de 
cameră ai Casei de cultură 
a studenților.

19 iulie : Poeți ai tinerei 
generații in interpretarea ti
nerilor actori de la I.A.T.C. ; 
emisiune de jazz ; Din reali
zările 
„Emil Racoviță" ; 
„Cine 
tema 
in România".

20 iulie : Curs de inițiere 
muzicală ; Gală de filme tu
ristice ; Concurs „Cine știe, 
cîștigă", cu tema „Anul 1973 
in documentele de partid".

21 iulie : Revista presei ; 
Inițiere in jazz ; Seară cul- 
tural-distractivă „Bine ați 
venit la noi", organizată in 
cinstea studenților sosiți din 
alte centre universitare in 
practică și a tinerilor mun
citori, gazdele stagiului de 
practică ; Excursie la Vîrful 
Omul.

Baza nautică, complexul de 
terenuri sportive, biblioteca 
șl centrul de informare poli
tică, jocurile de sală asigură 
tuturor vizitatorilor Com
plexului Tei, petrecerea unor 
ore plăcute in aer liber.

să
de 
al 
ai

cercului de speologie
Concurs

știe, cîștigă", cu 
„Cartea social-politică

în ziua de 4 iulie, am Intilnit 
la Baza nautică și de agrement 
Străulești, 58 de elevi de 
ceul „Ion Neculce" și 
Școala profesională auto, 
sportivă de la Străulești 
feri, atunci cind se vor încheia 
lucrările, nu numai un frumos 
loc de agrement, ci și prilejul 
de a admira calitatea muncii pe 
care au prestat-o uteciștii. Dar 
ce legătură au plantele medici
nale cu amenajarea terenurilor 
sportive, am încercat inutil 
aflăm de 
Bărbulescu, 
colegii săi 
cules două 
șoricelului", 
nem, le-a 
purile în 
pionieri, 
simplu și 
tul U.T.C. 
mai rentabil ! 
colaborezi 
mai bine, 
bilanțuri strălucite... Cît despre 
elevi, ei tot sînt la muncă, ori 
culeg „coada șoricelului", ori 
dau cu tîrnăcopul, tot aia e...

în organizarea muncii patrio
tice s-a ținut seama de cererea 
de forță de muncă formulată 
de unitățile economice. Iar dacă 
„fronturile de muncă" nu sînt 
asigurate corespunzător de bene
ficiar, acesta 
punzător.

La 15 mai, 
planificarea 
pentru liceele 
Capitalei, 
că I.A.S. Mogoșoaia va refuza, 
în ultimul moment, prima serie 
de 150 de voluntari, tăind-o cu 
o trăsătură de creion pe minu- 
ta prin care același I.A.S. fu
sese de acord. Nu se putea pre
vede nici că nu vor începe lu
crările la complexul „Lacul Gri-

să
la elevul Mihai 

care, împreună cu 
de la „Neculce" au 
zile la rind, „coada 
fapt care, presupu- 

adus aminte de tim- 
care mai erau încă 

Răspunsul este totuși 
l-am aflat la comite- 
al sectorului 8 : Este 

Deci totul e să 
cu cei care plătesc 
ca în toamnă să ai

trebuie făcut răs-

s-a făcut 
patriotice

cînd 
muncii

din sectorul 8 al 
nu se putea prevede

vița". Așa se explică că ute
ciștii de la Liceul „Dumitru Pe
trescu" au plecat 
frunze de castan, 
colegii lor de la , 
venit în 
dar tot 
tractată,

C.A.P. 
nută cu 
180, prin care solicita un mare 
număr de elevi, care să ajute la 
efectuarea anumitor lucrări. 
Ne-am grăbit să-i întîlnim pe 
cei 25 de elevi ai primei serii, 
la Chitila. Nu i-am găsit. Nu-i 
găseam nici 
nu ploua 
lor fusese 
muncă. în 
au făcut 
au cules 
Aceasta înseamnă... 
puțin decît norma 
lucrător. în aceste 
pare că nu se vor putea acoperi 
nici măcar cheltuielile făcute cu 
transportul elevilor.

O primă explicație ne-a dat-o 
tovarășa inginer Ana Ștefan, 
care ne-a spus că elevii nu 
prea muncesc. Altcineva ne-a 
spus că merg tot timpul după 
apă... (!) Pe scurt, nu se face 
mal nimica. La întrebarea „de 
ce nu îi puneți la treabă ?", am 
fost priviți cu mirarea 
ristică unui anumit tip 
une asupra muncii 
tice : elevii alnt
fie 
siderlndu-se aceasta 
zis ajutor pe linia educării prin 
muncă, pentru muncă a elevilor. 
Dar comitetul U.T.C. al sectoru
lui 8 nu poate interveni, atît 
pentru schimbarea opticii cu care 
sînt priviți elevii, cît și pentru 
mai buna organizare a muncii 
patriotice ?

să culeagă 
în timp ce 

„Neculce" au 
locul lor la Străulești... 
nu pentru munca con- 
așa cum s-a văzut. 
Chitila a încheiat o mi- 
Școala generală Nr.

în cazul în care 
pentru că programul 
redus (!) ' 
schimb, 

în ziua 
mazăre

la 3 ore de 
am aflat ce 
de 3 iulie :
pe 770 mp. 
ceva mai 

unui singur 
condiții se

că produc sau nu,
un

caracte- 
de vizi- 

patrio- 
tolerați, 

con- 
așa-

„înainte de a mă referi la 
importanța pe care o are prac
tica de specialitate pentru noi, 
studenții Facultății de istorie- 
geografie din Constanța, ar tre
bui să amintesc mai întîi fap
tul că sîntem prima serie de 
studenți de la Facultatea de is
torie care-șl petrece perioada de 
practică pe „teren propriu". 
Aici la Capidava, unde ne-am 
intilnit : cadre didactice, cerce
tători și studenți, se desfășoară 
o practică originală Și spun ori
ginală pentru că ptnă acum la 
lucrările de la cetatea-fortărea- 
ță, ce datează din timpul împă
ratului Traian, nu a mai lucrat 
un colectiv astfel constituit. Ne 
aflăm aici de două săptămînl și 
mă veți întreba, poate, care sint

roadele muncii din această pe
rioadă. Pentru noi, îndrăznesc 
să spun, istoricii, spectaculozita
tea apare în timp. Evaluări 
exacte ale descoperirilor nu pot 
fi date. De cele mai multe ori 
ele Înseamnă ani, poate zeci de 
ani. Despre importanța cetății 
Capidava pentru poporul român 
ar trebui să vorbesc în „n" nu
măr de pagini. Voi aminti însă 
punctul cel mai de seamă al 
semnificației pe care o poartă : 
acesta este primul loc unde a 
fost descoperită cultura specifică 
poporului nostru din perioada 
feudalismului timpuriu.

In cele două săptămînl am 
avut timp să ne familiarizăm 
cu „terenul", să luăm cunoștin
ță pe viu de istoricul și alcătu
irea cetății, am continuat săpă
turile pentru descoperirea bor- 
deelor din secolul 7 e.n. Desigur 
că nu vom ajunge pînă la ele. 
O vor face cu siguranță seriile 
de studenți din anii următori".

IUGA MIHAELA, 
Institutul pedagogic ConstanțaV. CÎRJE

După orele de practică — 
Complexul studențesc Tei, cu 

toate ispitele sale. BUCUREȘTI

I
I

(Urmare din pag. a IH-a)

întreg alai sîntem conduși dired 
la cele două bazine de înot, tăiate 
geometric în apa locului. Ce-am 
văzut, e lesne de închipuit. Stropi 
de apă, ca la înălțimea unui om, 
băieți șe fete bronzați ca la 
mare, joacă pe nisipul înfierbîn- 
tat. Și o hărmălaie, pe măsura 
celor două sute de „pensionari" 
ai taberei. Ne aflăm pe teritoriul 
județului Ilfov dar pionierii sînt 
tocmai din județul Sibiu.

— De ce ?
— A intrat în tradiția noastră 

— ne explică prof. Ion Coman, 
director al taberei în timpul va
canței, și director al Școlii ge
nerale de 10 ani din Afumați în 
restul anului, ca vara să facem 
schimb de pionieri. Ai noștri se 
răspîndese în toată țara și cei din 
alte județe vin la noi. Unii dintre 
pionierii pe care-i vedeți acum 
aici au fost și vara trecută 
Snagov. Le-a plăcut și au 
venit...

— Ce program aiți avut

la
re-

as
tăzi... riscăm o întrebare în mul
țimea de copii care ne înconjoară 
roată.

Răspunsul vine pe zed de 
voci, cu chiu cu vai deslușim: 
Lopătarul... Plimbare... Vlad Țe- 
peș... Porumbelul... Lac... Mănăs
tire... Căpitan... Fortăreață... Pu
pa... Prora... Apă... Insulă...

Nu e nici un mister. Aeșăzăm 
în ordine cuvintele prinse și a- 
flăm: astăzi s-a făcut o plimbare 
pe lac cu vaporașele „Porumbe
lul* ți „Lopătarul", a fost vizi
tată și Mănăstirea Snagov, fo
losită de Vlad Țepeș ca fortărea
ță, întrucât așezarea ei pe insulă 
servea ca loc de refugiu și apă
rare... E clar 1

MARI ETA VIDRAȘCU

COLE<GO0
(Urmare din pag. a IlI-a)

nr. 1 care muncesc aici sint, 
deci, cum nu se poate mai la 
ele acasă. Sint eleve din ul
timii ani, III și IV.

— Vi se pare greu ceea ce 
faceți ? — le întrebăm pe 
O felia Celorines cu și Natalia 
Untaru care lucrează la Kett.

— Nu, nu e greu de făcut, 
însă trebuie să fii foarte a- 
tentă să nu-ți scape nici un 
ochi.

Da, elevele sînt fete harnice 
și conștiincioase.

La Hidromecanica, ca și la 
Fabrica de tricotaje sint deci 
prezenți 200 de elevi brașoveni 
care învață să muncească.

Aflăm de la Oficiul pentru angajarea studenților al 
C.U.A.S.C. din Centru! universitar București.

Dacă doriți să vă angajați in producție, la următoarele 
adrese puteți găsi locuri de muncă :

• Filatura română de bumbac, Șos. Dudețti-Pantelimon, 
nr. 42 angajează muncitoare necalificate;

• întreprinderea de produse alimentare - Halele Obor - 
muncitori și muncitoare necalificate;

• I.C.R.M., Șos Viilor, nr. 15 - 10 muncitori necalifieați;
• Fabrica de bere Rahova, Calea Rahovei, nr, 192 - 10 

muncitori necalificați;
• întreprinderea de construcții montaj nr. 1, str. Herescu 

Năsturel, nr. 20 — muncitori necalificați;
• întreprinderea de construcții monta] nr. 2, str. Lipscani, 

nr. 33 - muncitori necalificați;
• întreprinderea de construcții prefabricate din beton, str. 

N. lorga, nr. 19 - muncitori necalifieați;
• întreprinderea de construcții monta] nr. S, Bd. 1848 -

muncitori necalificați;
• Trustul de construcții industriale, str. Sf. Ion Nou, nr. 21 - 

muncitori necalificați;
• Trustul de construcții Industriale agrozootehnice, Bd. Re

publicii, nr. 201 - muncitori necalifieați ;
• întreprinderea textilă Grivița, str. Șiretului, nr. 95 - 10 

muncitori necalficați;
• I.A.P.L. Amzei, Calea Victoriei, nr. 56 - 20 - muncitori ne

calificați ;
• Fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie*, str. Bella Brel- 

ner, nr. 85-10 muncitori necalificați;
• întreprinderea de difuzare a materialelor sportive, str. Ba- 

tiștei, nr. 11 - 10 muncitori necalificați;
• Uzina Policolor, Bulevardul Ion Șulea, nr. 246 - 10 mun

citori necalifieați.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

form specialității lor. In secții, 
la diverse mașini-unelte și agre
gate, majoritatea studenților 
s-au și integrat în fluxul tehno
logic.

Ana Filip, studentă la Facul
tatea de tehnologie a construc
țiilor de mașini, anul III, mînu- 
iește cu îndemînarea unui mun
citor calificat strungul la care 
execută strunjiri interioare. „Am 
deprins meseria încă din atelie
rul școală al institutului și aici 
verificarea cunoștințelor înseam
nă producție. Am fost primiți, 
atît eu cit și colegii mei, cu 
multă solicitudine de muncitorii, 
maiștrii și inginerii din uzină, 
ceea ce ne-a ajutat la o inte
grare rapidă in munca de reali
zare a obiectivelor stagiului 
nostru : cunoașterea tehnologii
lor, a mașinilor, contribuție Ia 
realizarea indicatorilor de plan".

Și colegii viitorilor ingineri 
bucureșteni, studenții de la In
stitutul politehnic „Traian Vuia" 
din Timișoara, s-au integrat de 
la început în muncă. Berndt 
Schiitz din anul III, secția ma
șini termice, lucrează alături de 
colegii săi la montajul motoare
lor Diesel destinate locomotive
lor de mare capacitate.

Totuși, aici, la „23 August", 
am intilnit și studenți care, în 
practică fiind, nu făceau nimic 
altceva decît să studieze o sche
mă de mașină, fără a avea posi
bilitatea să lucreze direct în 
producție. Este vorba de un 
grup numeros de studenți — 140 
— de la Facultatea de economia 
producției (A.S.E.) care au venit 
in uzină cu numai două cadre 
didactice și fără a avea crista-

lizate planuri sau programe de 
practică corespunzătoare. Insti
tutul, de altfel, — sintem in
formați de la biroul învăță- 
mint — nu a colaborat deloc cu 
uzina.

Pe platforma industrială Pi
pera, la Uzina Electronica i-am 
intilnit pe studenții Facultății 
de electronică, care, sub nemij
locita îndrumare a cadrelor di
dactice, a muncitorilor și spe
cialiștilor, participă la realiza
rea televizoarelor și radiorecep
toarelor. La depanarea și regla
jul televizoarelor. Andrei Ilie, 
anul IV, secția electronică in
dustrială, verifică, alături de co
legii săi, calitatea circuitelor 
imprimate.

La Centrul de perfecționare a 
cadrelor din S.M.A.-Ștefănești, 
studenții anului I, Facultatea de 
agronomie, se află la începutul 
celei de a doua perioade a prac
ticii. Pînă acum, ei au lucrat ia 
Stațiunea de cercetări experi
mentale de la Fundulea, au e- 
fectuat lucrări specifice acestei 
perioade agricole.

In această perioadă, asociații
le studenților comuniști, preocu
pate de buna desfășurare a 
practicii, organizează acțiuni co
mune cu comitetele U.T.C. din 
întreprinderi și unități econo
mice, manifestări sportive, cul
tural-educative.

CALAȚI
(Urmare din pag. a IlI-a)

locuri efective de muncă, 
cum după cîteva zile, putem 
precia că s-au și integrat.

în cursul anului de învățămînt 
s-au purtat multe discuții pe

A-
a-

tema Îmbunătățirii practicii stu
dențești. Se vede aceasta în... 
practică 7

— Nu prea. Totul este asemă
nător cu ceea ce a fost acum un 
an, doi sau cinci. Se acționează 
tot fără o perspectivă clară. Și 
asta fiindcă sistemul actual de 
încheiere a convențiilor de prac
tică este depășit. Reprezentanții 
institutelor vin la C.S.G. cu hîr- 
tii pentru a primi un număr de 
studenți in practică, obțin o 
semnătură și pleacă. Nu vin cu 
o situație clară pe grupe de 
studenți (Grupa cutare a făcut 
practică anul trecut în între
prinderea X, este interesată pe 
problemele y, acum trebuie să 
insiste asupra următoarelor 
chestiuni etc.).

Că șeful biroului de Invăță- 
mint de Ia C.S.G. are dreptate 
ne vom convinge cind vom în- 
lilni in atelierul de bobinaj al 
Uzinei de producere și distribui
re a energiei electrice in side
rurgie studenți electroniști din 
anul 4. Ei stau și fac bobine în 
anul 4 în timp ce marele com
binat in care se află poate să le 
ofere, tn specialitatea lor, un 
cimp vast de acțiune. Dar și in 
alte privințe se aseamănă des
fășurarea practicii studențești 
de acum cu cea din anii pre- 
cedenți ; in respectarea progra
mului de lucru, sau mai bine 
zis in nerespectarea lui. 
ne refeream la indiciile 
care noilor veniți în 
țiile combinatului li se 
stabili de departe identitatea 
numeam doar salopetele noi, 
caietele de sub braț, nu și pasul 
prea... molcom, pletele ceva 
mai... lungi. Bineînțeles, ultimele 
indicii nu sînt valabile pentru 
toți, ci doar pentru cîțiva, dar 
sint. Cu asemenea aspecte nu 
vrem, desigur, să impresionăm

Cind 
după 
sec- 

putea

APUSENILOR»

LA VIRTEMI

V. kavescuM. V.

unui

abundă, 
prea

dar 
pe 
știu

prima 
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să ridici o bază 
cum e, cea proiectată 
dar o s-o facem, 

tinerii aceș- 
că muncesc

Au venit tocmai de pe melea
gurile județului Alba și s-au in
stalat pentru două săptămîni, 
aici în cămpie. S-au înfrățit cu 
„Vulturii Carpaților", cu „Că
prioara" și „Speranța", toate de
tașamente de pionieri și au luat 
In stăpînire... tabăra de la Vîrte- 
ju. Cu pădurea in jur, Cu Arge
șul care aici, în preajma taberei, 
parcă anume pentru ei, și-a po
tolit învolburarea, deschizînd o 
plajă cu nume de legendă, Du- 
mitrana, — numai bună pentru 
învățarea și practicarea înotului 
de către cei aflați la vîrsta pan
talonilor scurți.

Dimineața, cînd e soare, băie
ții și fetele din tabără pornesc

spre apă. Dacă programul începe 
așa atunci toată ziua stă sub 
semnul veseliei și al activităților 
„foarte, foarte interesante". Re
latările pionierilor despre viața 
de tabără încep de regulă cu: 
„am fost la Argeș și apoi ne-am 
întîlnit cu parașutiștii de la 
clubul sportiv", sau „după baia 
de dimineață am făcut un con
curs de desen» pe asfalt", ori 
„după ce ne întoarcem de h 
plajă sîntem invitații tovarășilor 
de la Centrul de cercetare a 
plopului hibrid" și așa mai de
parte. Argeșul nu poate lipsi din 
socotelile lor de vacanță.

Cu ce amintiri vor pleca aca
să la ei, prin satele și orașele 
județului Alba, pionierii oaspeți 
ai taberei „Vîrteju" ? Vor po
vesti desigur, despre întîlnirile 
avute — cu parașutiști, scriitori, 
pionieri din Cornetu, cercetători 
științifici — despre disputele 
sportive din cadrul cupei „Fo
rum ’73", despre concursuri, șe
zători, serile de muzică și dans. 
Și despre neuitata plimbare prin 
București.

Am vrea si vă mai povestim 
cite ceva și despre acei minu
nați elevi brașoveni care au de 
construit complexul Școlii 
sportive Brașovia, 
ză sportivă pentru 
gura de altfel, 
aurite nu abundă, 
cicliști

ba- 
Sin- 
fon- 
spe- 
cum 

în afară de hărnicie și bunăvo
ință nimic nu se găsește din 
belșug pe acest șantier, mina 
de lucru pentru ridicarea ba
zei sportive este asigurată în 
întregime de elevi. Se vor 
construi aici două terenuri de 
fotbal (unul cu zgură și altul 
cu gazon), patru terenuri de

nu

pe nimeni, ci oferim doar argu
mente pentru o Întrebare : de ce 
mai discutăm in timpul iernii 
despre măsurile de îmbunătățire 
a practicii studențești, dacă în 
timpul verii uităm cu totul de 
concluziile la care am ajuns ?

TIMIȘOARA
(Urmare din pag. a IlI-a)

politehnic din Cluj și Instjtutul 
de mine Petroșani. Pe foaia de 
pontaj, nici un absent. Experi
ența anilor precedenți ne-a în
demnat să ne începem documen
tarea, însoțiți de tovarășul Ște
fan Roibu din partea serviciu-, 
lui de învățămînt al uzinei, cu 
un raid prin curtea uzinei. Cu 
foarte mici excepții, n-am întîl
nit nici un student care să ne 
explice „răgazul" luat pentru a 
se odihni. în secția 10—bobinaj, 
tovarășa conf. dr. ing Constan
tin Erna, care-i însoțește pe stu
denții anului II—subingineri de 
la Facultatea de electrotehnică 
din Timișoara, ne declară că 
fiecare dintre cei aproape 60 de 
studenți își are locul său de 
muncă și datorită acestui fapt 
el și-au propus să realizeze cel 
puțin jumătate din productivi
tatea muncii realizată de un an
gajat. Maistrul Ioan Barna, 
ne confirmă acest lucru. „Deși 
au trecut doar cîteva zile de 
cind studenții muncesc alături 
de salariații noștri numărul pro
duselor care au ajuns în faza de 
livrare a crescut considerabil", 
într-altă parte, patru ștanțe

GOSPODARII
Drumul urcă, și coboară înso

țind Rîul Doamnei pină la Bah
na Rusului, in decorul pitoresc 
de la poalele munților. Un pilc 
de brazi se constituie drept re
per al taberei de aici. Unul 
dintre elevii din grupa de 
serviciu, ne solicită primele 
infbrmații în legătură cu 
vizita noastră. Nu ni se pare 
nimic exagerat în insistența cu 
care ne „descoase" ; doar ne a- 
flăm la tabăra centrală de in
struire și odihnă a responsabi
lilor comisiilor de control ob
ștesc de la Nucșoara (Argeș), cea 
dinții cu acest profil. Vizităm 
incinta împreună cu tovarășul 
Nicolae Felecan, activist al sec
ției școli a C.C. al U.T.C., di
rectorul taberei, Petre Vrfaicea- 
nu, șeful sectorului școli al Co
mitetului județean Ilfov al 
U.T.C., profesorul Tudor Popa 
din Cluj ; asistăm la programul 
oferit elevilor celei de a doua 
serii (6—19 iulie). întreaga ac
tivitate a celor aproape 400 de 
uteciști din cele douăzeci de ju
dețe este organizată pe princi
piul autoconducerii, ce se reali
zează prin intermediul coman
danților de grupe. Domeniilor 
de activitate ale organizației 
U.T.C. (politico-ideologică, cul- 
tural-distractivă, sportivă, turis
tică și de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, de 
muncă patriotică, etc) li se a- 
daugă controlul obștesc. Grupe
le de serviciu și echipele de 
control obștesc dispun de gos
podărirea și conducerea întregii 
tabere. Baza de orientare o con
stituie, în principal, materialul 
cuprins în Legea nr. 6/1972 șl 
Normele privind exercitarea 
controlului obștesc în cămine, in
ternate, cantine, spații de școla
rizare, cluburi, case de cultură, 
baze sportive și instituții medi
cale pentru elevi și studenți. în- 
tîlnirile cu factorii responsabili 
în domeniul controlului obștesc 
care prezintă conținutul legis
lației în vigoare, modalitățile de 
exercitare și rolul controlului 
obștesc în toate domeniile de ac
tivitate, eficiența acestui con
trol efectuat de către elevi etc 
— ca să enumerăm doar atît 
dintr-o bogată tematică — se 
transformă în adevărate schim
buri de experiență, relevînd ceea 
ce s-a făcut practic în fiecare 
județ de unde sînt reprezentan
ții elevilor.

Nu știm ce vor fi consemnat 
membrii comisiei de control ob
ștesc pe tabără despre ultimele 
activități, dar noi am avut bucu
ria să participăm la momente 
deosebit de antrenante și bine 
prezentate : deschiderea festivă 
a spartachiadei sportive (cu 
desfășurarea crosului pe tabără), 
a unei seri cultural-distractive, 
organizată de reprezentanții 
Bucureștiului, Mureșului și Vîl- 
cei — o replică la seara anteri
oară la care tulcenii și timișo
renii au dat tonul reușitelor ma
nifestări tn acest context. Nu
mai precipitațiile abundente au 
împiedicat o. drumeție pe valea 
Rîului Doamnei.

tenis, două terenuri de volei, 
un bazin de înot, două tere
nuri de handbal și o sală de 
sport. Totul prin muncă pa
triotică. In prima parte a zi
lei, dimineața, lucrează elevi 
din diverse licee ale Brașovu
lui, iar după amiaza preiau 
ștafeta tinerii muncitori din 
întreprinderile orașului.

— E greu, ce-i drept, măr
turisește directorul Ion Vulcă- 
nescu 
sportivă 
de 
li 
tia
pentru ei, care știu că nu va 
trece mult și vor putea veni 
aici pe propriile lor terenuri.

sînt în întregime deservite de 
către o parte dintre studenții 
Facultății de electromecanică 
minieră. Reglorul Petru Păuț, 
în subordinea căruia se află, ne 
mărturisește că între randamen
tul lor și cel al muncitorilor an
gajați nu este nici o diferență. 
Cu toate acestea unele ne
cazuri mai vechi continuă să-și 
facă simțită prezența. Prepon
derente sînt cele de natură or
ganizatorică. Sîntem de acord 
că cineva trebuie să pună or
dine în materialul lemnos ne
cesar ambalajului, dar nu cre
dem că cei mai indicați stnt 
cei . veniți, pentru o perioadă 
limitată, să facă practică. La 
capitolul neajunsuri ar mai fi 
de adăugat, absența unor 
preocupări menite să-i solici
te viitorului specialist cu
noștințele teoretice acumulate 
deja după trei ani de studen
ție, Pe de o parte procesul inte
grării vizează și aspecte ce țin 
de psihologia colectivă a mun
cii, pe de altă parte este posibil 
să apară și idei tehnice noi ce 
pot fi imediat finalizate prin 
propuneri concrete. în sfîrșit, 
o meteahnă mai veche continuă 
să dăinuie : organizarea unor 
activități comune de către or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile 
studenților comuniști. După 
cinci zile președintele A.S.C. de 
la Facultatea de electromeca
nică minieră din Petroșani, Al- 
dea Iuliu, ne-a declarat că i-a 
fost imposibil să-l găsească pe 
secretarul U.T.C. din uzină. 
Ne-am oferit noi să-l ajutăm, 
lucru pentru care am avut ne
voie mai puțin de un minut, 
iar după alte vreo cinci au și 
fost perfectate cîteva acțiuni in
teresante.

CALENDAR
TURISTIC

(Urmare din pag. a IlI-a)
Bihor, duminică 12 august.

— Nedeea mocănească 
are loc în prima duminică a 
lunii august la Voinești-Co- 
vasna și Valea Zinelor.

— Sărbătoarea florii de tu- 
lipan — va avea loc la Is- 
croni, județul Hunedoara la 
7 august.
INSIGNA „FLOAREA 

COLȚ"?
Iată normele pentru 

dul II : parcurgerea 
număr de 1075 km. în cadrul 
cărora trebuie să vizitați cele 
mai -importante obiective e- 
conomice, social-culturale și 
istorice, turistice aflate pe 
teritoriul propriului județ ; 
participarea la o excursie 
montană sau nautică ; par
curgerea a cel puțin 100 km 
cu bicicleta sau 40 km pe jos. 
Toate excursiile trebuie e- 
fectuate în grupuri de mini
mum 15 persoane ;

La normele pentru gradul 
I participă tinerii care au 
obținut insigna gradul II. 
Particlpanții trebuie să par
curgă 3152 km, să viziteze 
principalele obiective econo
mice, social-culturale și isto
rice din reședințele tuturor 
județelor limitrofe și 
București, să viziteze 
zone de mare interes 
tic (nordul Moldovei, 1 
mureșul, Porțile de 
nordul Olteniei, Țara 
lor. Delta Dunării), să efec
tueze o excursie montană și 
una nautică pe un traseu 
BTT și să participe la un 
concurs oficial de orientare 
turistică. Excursiile trebuie 
efectuate în grupuri de mi
nimum 8 persoane.

Vă recomandăm o excursie 
tematică : PE URMELE VI- 
TORIEI LIPAN.

Itinerar : Tarcău — Bicaz
— Bicaz baraj — Potoci — 
Buhalnița — Hangu — Po
iana Teiului — Fărcașa — 
Borca — Broșteni — Sabasa
— Suha — Crucea Talienilor
— Mălini — Fălticeni.

Obiective turistice : Orașul 
Bicaz, barajul, campingul 
Potoci, Mănăstirea Buhalnița, 
Poiana Teiului. Valea Bistri
ței, Culmea Stînișoara, Casa 
memorială „Nicolae Labiș" de 
la Mălini.

Durata excursiei — 7 zile ; 
perioada acțiunii — pînă la 25 
august ; prețul excursiei Den- 
tru elevi și studenți — 220 lei. 
Informații și înscrieri la A- 
genția BTT-Iași, tel. 1.10.43.

i din 
două 

turis- 
Mara- 

Eier, 
Moți-
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încheierea vizitei președintelui Marien N'Gouabi
(Urmare din pag. Z)

seRomânia. în semn de salut 
trag 21 salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Marien N’Gouabi trec în revistă 
garda de onoare.

Șeful partidului și statului 
congolez și soția sa sînt salutați 
de șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, de per
soanele oficiale române care i-au 
condus la plecare, de membrii 
ambasadei Republicii Populare 
Congo și tinerii congolezi aflați 
la studii și specializare în țara 
noastră.

Cei doi șefi de partid și de 
»tat răspund cu muită prietenie 
aclamațiilor mulțimii, manifestă-

rilor calde de simpatie ale ce
tățenilor Capitalei.

La scara avionului, luîndu-și 
un cordial rămas bun de la tova
rășul Nicolae Ceaușescu și de la 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Marien N’Gouabi și tovară
șa Celine N’Gouabi mulțumesc 
încă o dată pentru primirea atit 
de călduroasă ce le-a fost rezer
vată în țara noastră, își exprimă 
convingerea că se vor revedea în 
curînd. Cei doi conducători de 
partid și de stat își string înde
lung mîinile, se îmbrățișează.

La ora 11,15 aeronava prezi- 
' dențială decolează, însoțită pînă 

la frontieră de reactoare ale for
țelor noastre armate, care au al
cătuit o escortă de onoare.

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUN
*3

a Republicii Socialiste România și a Republicii Populare Congo

Cuvintarea tovarășului
(Urmare din pag. I)

mânia este nu numai o țară so
cialistă prietenă cu care avem 
relații privilegiate. România 
este pentru Congo mai mult 
decit un prieten privilegiat : este 
un prieten foarte sincer, un 
prieten de luptă deoarece țara 
dumneavoastră se află in frun
tea statelor care susțin în mod 
concret lupta de eliberare, pen
tru decolonizarea continentului 
african.

în timpul convorbirilor noas
tre, tovarășe președinte, in de
clarațiile oficiale, ați subliniat 
faptul că pentru țările mici și 
mijlocii este deosebit de impor
tant să aibă garanția suverani
tății naționale ; dumneavoastră 
ați evocat principiile fundamen
tale ale Cartei Organizației Na
țiunilor Unite în ceea ce pri
vește neamestecul in treburile 
interne ale statelor și respecta
rea suveranității fiecărui stat.

preocu-
numele 
Muncii, 
vă ex-

Pentru poporul congolez, *ce»te 
principii reprezintă un lucru 
sacru căci noi, ca și dumnea
voastră, avem aceleași 
pări.

Aș dori, din nou, in 
Partidului Congolez al 
tovarășe președinte, să
prim mulțumirile noastre, dum
neavoastră, Partidului Comunist 
Român, poporului român, soției 
dumneavoastră, pentru primirea 
caldă ce ne-a fost rezervată.

Vă asigurăm că plecăm cu 
inima fericită că, in decurs de 
48 de ore, am putut vizita o țară 
pe care o cunoaștem ca și cum 
am fi stat 100 de ani și chiar 
mai mult, ținind seama de tot 
ceea ce am avut ocazia să ve
dem, și pentru sinceritatea care 
a caracterizat convorbirile noas
tre și pentru sentimentele căl
duroase exprimate de către 
dumneavoastră față de poporul 
nostru.

Pentru toate acestea țin să vă 
mulțumesc incă o dată, tovarășe 
președinte. (Aplauze).

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU a primit din partea co
mandantului MARIEN N’GOUABI, președintele C.C. al Partidu
lui Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, 
următoarea telegramă:

In momentul în care părăsim teritoriul român, soția mea, de
legația mea și eu însumi, ținem incă o dată să adresăm po
porului și Partidului Comunist Român, precum și dumneavoastră 
înșivă și distinsei dumneavoastră soții, mulțumirile noastre foar
te sincere pentru primirea minunată care ne-a fost rezervată în 
timpul șederii noastre foarte scurte. Regretele pe care le încer
căm sînt atenuate de faptul că noi știm că ne vom revedea în 
curînd.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Congo,

Luind în considerație relațiile 
întemeiate pe stimă reciprocă și 
prietenie statornicite intre po
porul român și poporul congolez, 

Dorind să extindă ih continua
re raporturile prietenești de în
țelegere și colaborare reciprocă 
intre cele două țări, pe baza 
dreptului și justiției internațio
nale.

Hotărîte să sporească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii, progresului și securității 
internaționale, la dezvoltarea 
cooperării dintre toate statele,

Reafirmind atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă dorința popoarelor de 
a trăi in pace unul cu altul, 
intr-un spirit de bună vecină
tate. și de a dezvolta relații 
amicale intre toate națiunile,

Conștiente de răspunderea care 
revine tuturor statelor mici, 
mijlocii sau mari, pentru instau
rarea unui climat de pace, se
curitate și cooperare în lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești între toate țările, in
diferent de sistemul lor politic, 
economic și social sau de nivelul 
lor de dezvoltare,

Reamintind că toate statele, 
fără discriminare, au dreptul și 
îndatorirea de a participa activ 
la examinarea și soluționarea 
problemelor internaționale de 
interes comun,

Reafirmind deplina lor con
vingere că pacea și securitatea 
internațională trebuie să se ba
zeze pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărui stat la existen
ță, libertate, suveranitate și in
dependență națională, la pace și 
securitate, a dreptului inaliena
bil al fiecărui popor de a-și ho
tărî liber soarta, fără nici un fel 
de amestec, constrîngere sau 
presiune din afară,

Hotărîte să acorde in conti
nuare sprijin politic, material și 
moral necesar țărilor care au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente și mișcărilor de elibe
rare națională din țările care se 
găsesc încă sub jugul colonial,

Subliniind necesitatea aplică
rii stricte a Declarației asupra 
acordării independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, adoptată 
de Adunarea generală a O.N.U. 
la 14 
XV),

decembrie 1960 (nr. 1514/ 
și condamnînd cu hotărîre

orice acțiune care s-ar opune 
transpunerii in viață a acestei 
Declarații in ansamblul prevede
rilor sale,

Luind act cu satisfacție de 
recunoașterea de către Aduna
rea generală a Organizației Na
țiunilor Unite, la cea de-a 
XXVII-a sesiune a sa. a mișcă
rilor de eliberare națională din 
teritoriile aflate sub dominația 
portugheză ca singurele repre
zentante legitime ale popoarelor 
respective,

Âfirmind hotărirea lor fermă 
de a-și aduce in continuare con
tribuția la lupta împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
1U1, sub orice formă s-ar mani
festa, ca și împotriva aparthei
dului și a discriminării rasiale,

Hotărîte să contribuie activ la 
eforturile generale pentru crea
rea condițiilor de pace și securi
tate în Europa, Africa și în în
treaga lume,

Reafirmind, ca țări în curs de 
dezvoltare, dreptul suveran al 
fiecărui stat la utilizarea resur
selor șl bogățiilor naționale în 
interesul său propriu și necesi
tatea sporirii eforturilor pe plan 
național și internațional, pentru 
a se asigura un progres mai ra
pid al economiilor tuturor țări
lor în curs de dezvoltare, indife
rent de orînduirea lor socială 
sau zona geografică din care fac 
parte, în scopul eliminării deca
lajului dintre ele și țările dez
voltate.

Convinse de necesitatea de a 
se trece la măsuri efective de 
încetare ă cursei înarmărilor și 
de dezarmare generală, inclusiv 
măsuri parțiale de dezangajare 
militară și dezarmare in Europa 
și în alte părți ale lumii, cum 
sînt : retragerea trupelor de pe 
teritoriile străine, desființarea 
bazelor militare, crearea de zone 
denuclearizate,

Âfirmind dreptul tuturor sta
telor la dezvoltare economică, 
socială și culturală independen
tă, dreptul de a participa la coo
perarea internațională și de a 
avea acces nestingherit la cuce
ririle științei 
derne,

I. Proclamă 
mună :

de a lărgi și 
lor prietenești 
în domeniile politic, 
științific, tehnologic, 
artistic, turistic și uman ;

de a dezvolta, pe baze reciproc 
avantajoase, colaborarea eco
nomică în multiple domenii și 
de a extinde schimburile comer
ciale, perfecțlonînd metodele și 
instrumentele desfășurării aces
tora ;

de a facilita dezvoltarea schim
burilor și a perfecționa coope
rarea in domeniile învățămîntu- 
lui. științei, culturii, artelor și 
sportului.

II. Proclamă voința lor comu
nă de a fundamenta relațiile 
dintre ele, precum și cu toate 
celelalte state, pe următoarele 
principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și alege sistemul 
său politic, economic și social, 
corespunzător voinței și intere
selor proprii, în deplină liberta
te și fără nici un amestec străin.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la independență, libertate și 
suveranitate națională și obliga
ția fiecărui stat de a trăi în 
pace și de a Întreține relații de 
bună vecinătate cu celelalte 
state.

3. 
stat 
sale 
lor

4.
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, potențial, nivel 
de dezvoltare, de sistemul lor 
politic, economic și social și res
pectarea drepturilor inerente de
plinei suveranități.

5. Dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a participa la e- 
xaminarea și rezolvarea proble
melor internaționale de interes 
comun.

6. Asigurarea avantajului reci
proc in cooperarea dintre state 
în orice domeniu al relațiilor in
ternaționale.

Dreptul suveran al fiecărui 
de a dispune de resursele 
naturale conform interese- 
naționale.
Deplina egalitate în drep-

7. Dreptul șî îndatorirea sta
telor de a coopera între ele, in
diferent de sistemele lor social- 
polltlce, în diverse domenii ale 
relațiilor Internaționale, în 
scopul menținerii păcii șl secu
rității internaționale, al promo
vării progresului economic și 
social al tuturor națiunilor și 
dreptul necondiționat al tuturor 
statelor de a părticică la coo
perarea Internațională și de a 
avea acces nestingherit la cuce
ririle științei și tehnicii mondia
le moderne.

8. Neamestecul in treburile in
terne sau externe 
sub nici o formă 
motiv.

9. Respectarea 
frontierelor și a integrității te
ritoriale a statelor și, drept con
secință, recunoașterea faptului 
că orice tentativă din partea 
unui staț îndreptată împotriva 
unității naționale sau integrității 
teritoriale a altui stat constituie 
un prejudiciu adus păcii și secu
rității internaționale.

10. Obligația statelor de a se 
abține in relațiile lor internațio
nale de la orice fel de constrîn
gere de ordin militar, politic, e- 
conomic sau de altă natură, de 
la amenințarea cu forța sau fo
losirea forței împotriva altui 
stat, sub orice pretext, în orice 
împrejurare și sub orice formă.

11. Dreptul inerent al fiecărui 
stat la apărare individuală sau 
colectivă.

12. Reglementarea tuturor di
ferendelor dintre state numai 
prin

în 
lor. 
tale 
sînt 
principiu trebuie

ale altui stat, 
și nici un

inviolabilității

state 
mijloace pașnice, 
interpretarea și aplicarea 
aceste principii fundamen- 
ale dreptului 
legate între

internațional 
și fiecare 
fie inter-

ele 
să

pretat în contextul celorlalte 
principii.

III. Proclamă voința lor co
mună :

de a 
nie și 
le, pe 
țațe ;

de a ,
rii de măsuri efective în dome
niul dezarmării și pentru pro
movarea destinderii, păcii, înțe
legerii și cooperării în Europa, 
în Africa și in întreaga lume ;

de a colabora între ele și cu 
celelalte state în vederea întări
rii rolului Organizației 
lor Unite in apărarea 
dentei și suveranității 
statelor și a dreptului 
bil al fiecărui popor de a-și ho
tărî liber soarta, în consolidarea 
păcii și securității internaționale 
și în stimularea cooperării din
tre state, în conformitate cu 
principiile și normele dreptului 
internațional ;

de a participa activ la exami- 
rea și rezolvarea problemelor 
internaționale in interesul păcii 
și securității internaționale, al 
cooperării intre toate statele 
lumii.

IV. în vederea examinării 
problemelor ținlnd de aducere* 
la îndeplinire a dispozițiilor pre
zentei Declarații, Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Congo vor dezvolta 
consultările dintre ele, la toate 
nivelurile, folosind întilnirile pe
riodice ale miniștrilor afacerilor 
externe și ale altor reprezen
tanți, precum și căile diploma
tice obișnuite.

întocmită la București la 12 
iulie 1973, în două 
fiecare în limbile 
franceză, cele două 
aceeași valabilitate.

dezvolta relații de priete- 
cooperare cu toate state- 
baza principiilor enun-

acționa in scopul adoptă-

Joi după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidu
lui Comunist din Martinica în 
frunte cu tovarășul Armand Ni
colas, secretar generai; care, la 
invitația C.C. al P.C.R., v* face 
o vizită în țara noastră. Din 
delegație fac parte tovarășii A- 
lain Mansouela, membru al Co
mitetului Central și Michel Nat- 
tes, membru supleant al Comi
tetului Central al P.C. din Mar
tinica. .

La sosire, pe aeroportul In
ternațional Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela ~ 
al C.C. al P.C.R., 
Matei, membru supleant 
al P.C.R., de activiști de

Vass, membru 
Constantin 

al C.C. 
partid.

părăsit

și tehnicii mo-
voința
adinci
și de

lor co
relațiile 

cooperare 
economic, 
cultural-

al
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Joi după-amiază, a
Capitala tovarășul Dragutin Ko- 
sovaț, președintele Consiliului 
Executiv al Republicii Socialiste 
Bosnia și Herțegovina, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Birgăoanu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare șl 
cooperare economică și tehnică, 
alte persoane oficiale.

Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a 
organizat joi, cu prilejul apro
piatei sărbătoriri a Zilei na
ționale a Franței, o seară cultu
rală. Cu acest prilej prof. Edgar 
Papu a prezentat conferința in
titulată „Valori ale culturii fran
ceze".

în continuare, a luat cuvîntul 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, Ffancis Levasseur, care a 
evocat tradiționala prietenie din
tre popoarele român și francez, 
perspectivele largi de dezvoltare 
a relațiilor multilaterale dintre 
cele, două țări.

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’Gouabi. și 
soția sa, tovarășa Celine N’Go
uabi, au efectuat o vizită ofi
cială de partid și de stat în 
Republica Socialistă România, 
între 10 și 12 iulie 1973.

Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’Gouabi, 
și personalitățile care l-au înso
țit au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din mu
nicipiul București.

In timpul vizitei, eminenții 
oaspeți congolezi s-au bucurat 
pretutindeni de o primire căl
duroasă. expresie a sentimente
lor de prețuire și stimă care a- 
nimă cele două țări și popoare.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Comitetului Central al Par
tidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, coman
dant Marien N’Gouabi. au avut 
convorbiri, la care au partici
pat :

din partea română :
Ion Gheorghe Maurer, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne. Gheorghe 
lier al președintelui Consiliului 
de Stat, Suzana Gâdea. pre
ședinta Consiliului Național al 
femeilor, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. și Gheorghe 
Stoian, ambasadorul României 
lâ Brazzaville.

din partea congoleză :
Charles N’Gouoto. membru al 

Biroului Politic al C.C. al P.C.M., 
Însărcinat cu departamentul or
ganizatoric. Charles David Ga- 
nao, ministrul afacerilor externe, 
Justin Lekounzou, ministrul in
dustriei minelor, însărcinat cu 
problemele turismului, Anatole 
Khondo, secretar general al 
Confederației Sindicale Congo
leze, Jacob Okandza, consilier 
economic la președinție, Eugene 
Germain Mankou. ambasadorul 
Republicii Populare Congo la 
București. Mboumbou.. secre
tar general la președinție, Mat
hey, însărcinat cu problemele 
Europei la M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere mutuală, caracte
ristică relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și partide.

In cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra principalelor pro-

Ma-
Oprea, consi-

bleme ale activității și preocu
părilor Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Congolez al 
Muncii, înfăptuirilor popoare
lor român și congolez in opera 
de construire a noii orinduiri. 
Ei au analizat stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale și au efec
tuat un schimb de păreri cu pri
vire la problemele internațio
nale.

Partea română a informat 
Partea congoleză despre preocu
pările Partidului Comunist Ro
mân. ale întregului popor ro
mân, consacrate traducerii in 
viață a programului elaborat de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională din iulie 1972, 

• de măsurile luate la ultimele 
plenare ale Comitetului Central, 
în vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pentru, crearea unei economii a- 
vansate, ridicării nivelului de 
trai material și cultural al po
porului, dezvoltării democrației 
socialiste, educării comuniste, 
revoluționare, in spirit patri
otic și internaționalist, a întregu
lui popor.

Partea congoleză a înfățișat 
pe larg activitatea curentă și 
proiectele de viitor ale Partidu
lui Congolez al Muncii pe li
nia întăririi unității și a rolului 
conducător al partidului, a mo
bilizării și organizării eforturilor 
întregului popor pe calea con
struirii orînduirii socialiste.

Partea română a exprimat. în
treaga sa considerație pentru 
realizările dobîndite de ponorul 
congolez. sub conducerea Parti
dului Congolez al Muncii. pe 
calea edificării noii orinduiri, 
în lupta sa pentru apărarea și 
consolidarea indenendenței po
litice și economice, pentru lichi
darea sechelelor colonialismu
lui si subdezvoltării, pentru va
lorificarea deplină a bogățiilor 
sale naționale, nentru îmbună
tățirea condițiilor economice, 
culturale și sociale ale poporu
lui congolez.

Cei doi conducători de partid 
si de stat au constatat cu de
plină satisfacție că relațiile din
tre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Congolez al Muncii, 
dintre Republica Socjalistă Ro
mânia și Republica Populară 
Coneo se întăresc și se dezvoltă 
continuu.

Ambele Părți au subliniat im
portanță deosebită pe care a â- 
vut-o pentru dezvoltarea rela
țiilor româno-congoleze. precum 
șl a relațiilor României cu ce
lelalte țări ale continentului a- 
frican, vizita secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu, in 
Republica Populară Congo și 
alte șapte țări africane în pri
măvara anului 1972, expresie a 
solidarității poporului român cu 
toate popoarele angajate în 
lupta pentru apărarea și conso
lidarea independentei împotriva 
imperialismului, colonialismului, 
pentru progres, securitate și 
pace in lume.

Cele două Părți au subliniat, 
de asemenea, importanța deo
sebită pentru relațiile bilatera
le a vizitei președintelui Marien 
N’Gouabi in România șl au ex
primat hotărîrea lor comună de 
a continua și in viitor contacte-

convorbirile la nivel înalt,le și 
avînd ferma convingere că a- 
cestea corespund interesului 
celor două țări și popoare, pă
cii și înțelegerii internaționale.

Animați de dorința de a da 
expresie aspirațiilor popoarelor 
român și congolez la pace și 
înțelegere și de a dezvolta in 
continuare relațiile de prietenie, 
colaborare și înțelegere intre 
cele două țări, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Populare Congo, șef al 
statului, comandant Marien 
N’Gouabi au semnat o Declara
ție solemnă comună privind 
principiile ce trebuie să guver
neze relațiile bilaterale, precum 

celelalteși relațiile cu toate 
state.

Analizînd relațiile 
congoleze, cele două Părți au 
constatat cu satisfacție că a- 
cestea se întăresc continuu, și-au 
exprimat voința lor de a va
lorifica posibilitățile largi care 
li se oferă pentru o cooperare 
mai bună, in interesul ambelor 
țări și popoare, cauzei libertă
ții, progresului, păcii și colabo
rării internaționale.

Cele două Părți constată cu 
satisfacție că relațiile economice 
bilaterale se lărgesc continuu, 
mai ales după vizita efectuată 
in Republica Populară Congo de 
secretarul general al Partidului' 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Caracterul complementar al 
economiilor celor două țâri și 
relațiile de prietenie existente 
asigură cadrul propice pentru 
examinarea unor noi posibilități 
de cooperare in condiții reciproc 
avantajoase, mai ales in dome
niile industriei, agriculturii și 
comerțului.

Procedind la un schimb de 
păreri asupra situației interna
ționale, cei doi președinți au 
apreciat importanța deosebită 
pe care o are in lumea contem
porană creșterea rolului și in
fluenței forțelor păcii, democra
ției și progresului social, Cele 
două Părți au subliniat necesi
tatea de a se acționa perseve
rent in vederea întăririi unității 
frontului antiimperialist care 
reprezintă un factor esențial 
pentru triumful luptei împotri
va politicii imperialiste de do
minație și dictat, de amestec in 
treburile interne ale statelor, 
împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și ra'sismului, 
pentru asigurarea respectării 
dreptului popoarelor de a deci
de ele insele asupra destinului 
lor.

Cele două Părți au constatat 
cu satisfacție că în relațiile in
ternaționale se manifestă tot 
mai evident voința popoarelor, 
a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor, de 
a participa activ, nemijlocit, la 
examinarea și soluționarea pro
blemelor care privesc soarta 
păcii și civilizației umane. Ele 
au subliniat rolul și contribuția 
țărilor mici și mijlocii pentru 
instaurarea unui climat de pace 
și securitate in lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între toate 
națiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Marien N’Gouabi

româno-

au reliefat necesitatea instaură
rii unor relații noi. între state, 
bazate pe respectarea și apli
carea strictă a principiilor 
universal valabile ale drep
tului internațional : indepen
dența și suveranitatea națio
nală, egalitatea în drepturi și 
avantajul reciproc, neamestecul 
în treburile interne ale altor 
state, nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu folosirea for
ței, integritatea teritorială și 
inviolabilitatea frontierelor, re
glementarea problemelor liti
gioase dintre state, exclusiv 
prin mijloace pașnice. Cei doi 
președinți și-au exprimat ho
tărîrea de a acționa în mod con
secvent pentru a se asigura 
respectarea in relațiile interna
ționale a dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, de a-și decide liber 

' calea dezvoltării, fără nici un 
amestec din afară.

Cei doi șefi de partid și de 
stat consideră că lichidarea de
finitivă a colonialismului și neo- 
colonialismului constituie una 
din sarcinile cele mai importan
te și urgente ale lumii contem
porane. Ei au subliniat necesita
tea aplicării neîntirziate a preve
derilor " ”
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale și a rezoluțiilor referi
toare la decolonizare, apartheid 
și discriminare rasială și, in a- 
cest sens, au exprimat hotărîrea 
lor fermă de a acorda în con
tinuare sprijin material, politic 
și diplomatic mișcărilor de eli
berare din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, Namibia și din alte 
teritorii dependente și au con
damnat politica de apartheid și 
discriminare rasială promovată 
de regimurile minoritare din Re
publica Sud-Africană și Rhode
sia. Cei doi președinți au apre
ciat ca deosebit de pozitiv faptul 
că la sesiunea sa din anul 1972 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
recunoscut mișcările de eliberare 
națională din teritoriile aflate 
sub dominație portugheză drept 
singurele reprezentante legitime 
ale popoarelor respective, reafir
mind dreptul inalienabil al aces
tora, cit și al tuturor celorlalte 
popoare aflate sub dominație 
colonială, la autoapărare și In
dependență.

Cele două părți au reafir
mat sprijinul și solidaritatea 
lor cu lupta statelor și popoare
lor din Africa și alte fegiuni 
ale lumii pentru apărarea și 
consolidarea independenței lor 
economice și sociale, pentru în
făptuirea năzuințelor lor vitale. 
Ele au evidențiat rolul tot mai 
important al statelor africane în 
abordarea și soluționarea proble
melor majore ale contempora
neității, în lupta împotriva poli
ticii de dominație imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă și 
au subliniat importanța consoli
dării unității de acțiune a țărilor 
africane pentru Înfăptuirea aspi
rațiilor fundamentale ale po
poarelor continentului, evocînd, 
în acest sens, și contribuția im
portantă a Organizației Unității 
Africane.

Cei doi șefi de partid și de 
stat au relevat că Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Congo, ca țări in curs

Declarației O.N.U. cu

de dezvoltare, consideră că redu
cerea și lichidarea 
care separă țările 
dezvoltare de cele 
vansate constituie
de importanță majoră, a cărei 
rezolvare corespunzătoare este 
de interes fundamental pentru 
întărirea păcii și securității in
ternaționale, pentru asigurarea 
progresului întregii omeniri. Ei 
au exprimat convingerea că, 
pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării economice, sînt 
necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări spre a pune 
în valoare — conform voinței șl 
intereselor sale vitale — bogății
le naturale și resursele umane de 
care dispune, asigurarea spriji
nului material al țărilor dezvol
tate, precum și realizarea unei 
largi cooperări internaționale. Ei 
au subliniat necesitatea respec
tării neabătute a dreptului suve
ran al fiecărui stat de a dispu
ne în mod liber de bogățiile na
turale și de toate celelalte re
surse, de a avea acces nestin
gherit la cuceririle științei și 
tehnologiei mondiale moderne, 
de a participa. în condiții de e- 
galitate, la examinarea șl regle
mentarea problemelor economice 
și monetare internaționale. , 

Părțile au subliniat necesitatea 
întăririi rolului O.N.U. în apli
carea programelor prevăzute in 
cadrul strategiei internaționale a 
celui de-al doilea deceniu pen
tru dezvoltare, lărgirea și diver
sificarea programelor de coope
rare tehnică și a altor progra
me de asistență tehnică, precum 
și intensificarea sprijinului a- 
eordat tuturor țărilor In curs de 
dezvoltare, indiferent de orin- 
duirea lor socială sau zona geo
grafică din care fac parte.

în legătură cu evoluția situa
ției din sud-estul Asiei, Părțile 
au salutat cu satisfacție înche
ierea Acordului de încetare a 
războiului și restabilire a păcii 
în Vietnam, precum și semnarea 
Acordului privind restabilirea 
păcii și realizarea înțelegerii na
ționale 
primat speranța că aceste a- 
corduri 
pentru instaurarea unei păci du
rabile în această regiune, care 
să permită popoarelor din Indo
china să-și hotărască libere ca
lea dezvoltării lor politice, eco
nomice și sociale, conform aspi
rațiilor lor legitime, fără nici un 
amestec din afară.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și 
președintele, C.C. al Partidului 
Consolez al Muncii, președinte
le Republicii Populare Congo 
și-au exprimat profunda îngri
jorare față de perpetuarea situa
ției de încordare din Orientul 
Apropiat, care reprezintă o 
amenințare la adresa păcii și 
securității internaționale. El s-au

decalajelor 
în curs de 
economic a- 

o problemă

în Laos și
vor crea,

au ex-
condiții

pronunțat ferm pentru soluționa
rea grabnică a conflictului din 
această zonă în spiritul și pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

Cei doi șefi de stat au avut 
un schimb de vederi in legă
tură cu situația actuală din 
Europa. Ei au apreciat pozitiv 
rezultatele primei faze a lucrări
lor Conferinței general-europene 
la nivelul miniștrilor de externe, 
conferință menită să așeze re
lațiile dintre statele continentu
lui pe baze noi, astfel incit să 
se asigure fiecărui popor, fiecă
rui stat, posibilitatea de a-și 
concentra eforturile spre dezvol
tarea economico-socială de sine 
stătătoare în concordanță cu 
năzuințele sale. Ei au fost de 
acord că realizarea securității și 
consolidarea păcii in Europa vor 
contribui la promovarea colabo
rării și la întărirea securității în 
lumea întreagă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Marien N’Gouabi 
au apreciat că este imperios ne
cesar să se intensifice negocie
rile pentru dezarmare cu parti
ciparea tuturor statelor intere
sate și să se întreprindă acțiuni 
concrete ■ pentru realizarea de
zarmării generale și, în primul 
rind, a celei nucleare. Avînd in 
vedere consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmări
lor, ei au subliniat, 
avantajele pe care le-ar repre
zenta pentru întreaga omenire 
dirijarea în scopuri pașnice a 
resurselor folosite astăzi în lume 
în domeniul militar.

în acest sens, cele două Părți 
au reafirmat hotărîrea 
acționa, împreună cu 
țări ale lumii, pentru 
cursei înarmărilor ; ele 
firmat sprijinul țărilor 
tru adoptarea unor măsuri con
crete vizînd dezangajarea mili
tară, lichidarea bazelor militare 
și retragerea trupelor de pe te
ritorii străine, crearea de zone 
denuclearizate, întreprinderea 
de acțiuni împotriva propagandei 
de război.

Părțile consideră că au o 
deosebită importanță, în acest 
proces, recunoașterea și respec
tarea Africii ca zonă denuclea- 
rizată și transformarea Balcani
lor într-o zonă a 
înțelegeri, lipsită 
cleare.

Cei doi șefi de 
stat au subliniat 
care Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Congo 
o acordă creșterii rolului O.N.U. 
în rezolvarea problemelor in
ternaționale, în interesul popoa
relor, apărarea principiilor drep
tului internațional, crearea unui 
climat de deplină securitate în 
lume. Ei 
interesul 
poarelor 
ganizații 
ționale.
multă eficacitate pentru promo-

totodată,

lor de a 
celelalte 
oprirea 

au rea- 
lor pen-

păcii și bunei 
de arme nu-

partid și de 
importanța pe

au declarat că este în 
profund al tuturor po- 

ca O.N.U., celelalte or- 
și organisme interna- 
să acționeze cu mai

SEMNAREA UNUI DOCUMENT DE COOPERARE
Joi dimineața, a fost în

cheiat, la București, Aide- 
memoire-ul cu privire la coo
perarea economică între Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Congo.

Documentul a fost semnat

de Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, și 
de Justin Lekounzou, minis
trul industriei minelor, însăr
cinat cu problemele turismu
lui.

varea colaborării și înțelegerii 
între națiuni, împotriva oricăror 
acte de incălcare a dreptului in
ternațional. Cele două părți și-au 
exprimat hotărîrea de a acționa, 
unindu-și eforturile cu cele ale 
altor state, în vederea creșterii 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, așa cum preconizează re
zoluția inițiată de România și 
adoptată la ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Reliefînd utilitatea contacte
lor și înttlnirilor dintre conducă
tori, cele două părți și-au expri
mat dorința de a continua 
schimbul de vizite la diferite 
niveluri, în scopul întăririi cola
borării dintre țările și popoarele 
lor.

în numele poporului congo
lez, al partidului și al său per
sonal, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Republi
cii Populare Congo, Marien 
N’Gouabi, a mulțumit poporului, 
Partidului Comunist Român, se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, pentru 
primirea atit de călduroasă, os
pitalitatea și solicitudinea deo- 
sebilă de care s-a bucurat per
sonal, precum și personalitățile 
care l-au însoțit, in timpul șe
derii în Republica Socialistă 
România.

Președintele Marien N’Gouabi 
a invitat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să facă o vizită ofi
cială în Republica Populară 
Congo. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmind 
să fie fixată ulterior.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre patrie, de
legația Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist din 
U.R.S.S. condusă de Vladi
mir Doronin, secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din R.S.S. Estonia, 
care a Întreprins o vizită în 
țara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.C. Delegația sovieti
că a vizitat șl s-a întîlnit cu 
tineri de la Uzina de alu
miniu Slatina, Complexul 
hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier, Fabrica 
de încălțăminte „Guban" Ti
mișoara, C.A.P. „Son*“, ju
dețul Alba. Au fost vizitate, 
de asemenea, obiective «o- 
cial-culturale și turistice din 
județele respective. Oaspeții 
sovietici au fost primiți la 
C.C. al U.T.C. de tovarășul 
Nicolae Croitoru, secretar al 
C.C. al U.T.C. lntîlnlrea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația sovietică 
a fost salutată de tovarășul 
Martin Kraus, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

★
Delegația Tineretului So

cialist (S.O.J.) din Austria, 
condusă de Roman Wiche, 
vicepreședinte *1 S.O.J., care 
s-a aflat in țara noastră la 
invitația C.C. al U.T.C., șl-» 
încheiat vizita, îndreptîndu- 
se spre patrie. In timpul șe
derii in 
S.O.J. a 
obiective economice, social' 
culturale 
dețele Bihor, Cluj, Mureș, 
Neamț, Suceava și din Bucu
rești cu care prilej s-a în- 
tilnlt cu tineri muncitori, 
țărani, studenți șl elevi, cu 
activiști ai U.T.C., a fost 
realizat un schimb de opi
nii asupra activităților des
fășurate de organizațiile 
noastre. Delegația Tineretu
lui Socialist din Austria a 
fost primită la C.C. al 
U.T.C. de tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C. A fost relevată 
hotărirea celor două organi
zații de a dezvolta în con
tinuare relațiile între U.T.C. 
și S.O.L Primirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă des
chisă, prietenească.

România delegația 
vizitat o aerie de
și turistice din ju-

'ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ/rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/^

ÎNALT

I
SEMAFOR
MORAL

(Urnwe din pag. I)
anilor noștri alerți iși află loc cu deplină îndreptățire, meta
fora acelui semafor moral, a acelui semafor neasemuit, aflat 
in noi înșine și în forța colectivelor cărora aparținem, semafor 
moral, prin care sîntem datori a depăși la timp și a acționa 
categoric pentru depistarea și stăvilirea risipei de timp, pentru 
a atenționa asupra resurselor generoase ale inteligenței 
umane, ale chibzuinței, ale dăruirii în muncă. Și - totodată - 
înalt semafor moral grație căruia avem bucuria să cerem să se 
semnaleze cale liberă inițiativelor valoroase, contribuției de 
zi cu zi pe care și-o dau atîția muncitori și specialiști, atîția 
tineri comuniști de nădejde în economia patriei, atîtea colec
tive și unități productive care neîntrerupt consemnează pași 
tot mai siguri spre împlinirea comandamentului major al aces
tor ani, cîștigarea bătăliei cu timpul, realizarea cincinalului 
în avans.

Este un lucru de bun simț acesta, pe măsura însușirilor 
civice și morale ale poporului. La semnalarea semaforului 
moral al eticii noastre comuniste, să nu fie tolerată irosirea 
comorilor de muncă sau de timp ale fiecărei zile Zile in care, 
la celălalt capăt al balanței ultrasensibile a indicatorilor 
economici, arată tot mai bogate imagini, o tot mai rodnică§ —----- ----------  -----  - . - ........ — . ,

S proliferare, condițiile de viață și de cultură spre care aspiram, jj 
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Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a denumit 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa. „Eve
niment istoric", „Această Con
ferință, a declarat el, constituie 
un pas important în procesul de 
destindere din Europa".

Luînd cuvîntul in fața cores
pondenților de presă acreditați 
pe lingă Națiunile Unite, Kurt 
Waldheim a apreciat că, în pre
zent, se constată o îmbunătățire 
generală a situației interna
ționale. ..Sintem martorii u- 
nor eforturi îndreptate că
tre 
a 
țat secretarul general al O.N.U. 
Secretarul general și-a expri
mat satisfacția in legătură cu 
normalizarea treptată a situației 
din Asia de Sud-Est.

Secretarul general a apreciat 
că cea mai mare îngrijorare o 
provoacă. în continuare, situația 
din Orientul AproDiat. El a 
subliniat că rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967 rămine in 
în vigoare și că 
și trebuie să fie 
in cadrul eforturilor pentru re
glementarea problemei Orientu
lui Apropiat.

situației 
martorii 

eforturi îndreptate 
atenuarea in continuare

încordării" — a decla-

se referă la semnificația primei 
faze a Conferinței de securitate 
și cooperare în Europa.

în articol se arată că „ne a- 
flăm la începutul unei alte pe
rioade — acesta fiind, de altfel, 
sentimentul pe care l-au expri
mat o serie de participanți și 
observatori la reuniunea de la 
Helsinki, sentiment generat de 
faptul că statele europene sînt 
într-adevăr hotărîte să perseve
reze în găsirea formelor unor 
noi relații pe calea realizării 
securității și colaborării11.

La Helsinki, se afirmă în co
mentariu, s-a manifestat orien
tarea puternică în direcția ne
cesității căutării de soluții trai
nice pentru securitate și cola
borare în mod inevitabil in a- 
fara diviziunii înguste in blocuri.

de peste hotare
Transmiteți tinerilor români satisfacția noastră

dorința de a Ie amplifica necontenit4*

continuare 
ea poale 

aplicată

• COOPERAREA comercială, 
economică și industrială a Da
nemarcei cu țările socialiste din 
Europa poate fi extinsă sub
stanțial11 — se arată intr-un 

raport al Ministerului Afaceri
lor Externe danez, dat publici
tății la Copenhaga.

R.P.D. COREEANA : Imagine dintr-o secție a întreprinderii de 
material didactic din Chongyin.

TOVARĂȘUL PAUL NICULESCU-MIZIL

R
Aspunzind unei invitații primită din partea colegilor 
ziariști ai revistei „Mladost" din Belgrad, am avut, 
recent, posibilitatea de a cunoaște mai de aproape 
activitatea tinerilor iugoslavi, atit în capitala țării 
vecine și prietene, cit și în una dintre republicile ei, 
Bosnia-Herțegovina. De la Belgrad la Saraievo, de 

la Tientiște la Dubrovnik numeroase au fost prilejurile care mi 
s-au oferit de a constata entuziasmul cu care generația tînără 
muncește pentru prosperitatea Iugoslaviei socialiste, sentimen
tele de stimă și prietenie pe care tinerii le nutresc față de po
porul și tineretul român. La sfrișitul vizitei, datorită aceleiași ama
bilități a gazdelor, mi s-a oferit prilejul de a purta o discuție cu 
tovarășul VLADIMIR MAKSIMOVICI, președintele Uniunii Tinere- 
tufului Iugoslav,

De ta trimisul nostru EUGEN FLORESCU

A FOST PRIMIT DE PREȘEDINTELE
Luînd cuvîntul în cadrul ce

lei de-a 9-a sesiuni a Camerei 
Populare a R.D. Germane, Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, a salutat rezulta
tele pozitive care au fost obți
nute în prima fază a Conferin
ței general-europene pentru 
securitate și cooperare. în con
text. el a arătat că “ 
mană este hotărîtă 
în continuare pentru 
ritate și cooperare 
pentru ca lucrările 
general-europene să 
șoare și în viitor cu 
să ducă la rezultate 
corespundă intereselor 
popoarelor.

R.D. Ger- 
să militeze 
pace, secu- 
în Europa, 
Conferinței 

se desfă- 
succes și 

care să 
vitale ale

Sub titlul „Un pas spre mai 
bine, ziarul „Borba“ inserea
ză, joi, un comentariu în care

La Paris se desfășoară in 
aceste zile a 8-a conferință 
internațională a educației 
pentru sănătate, organizată 
de Uniunea Internațională 
pentru problemele educației 
și sănătății, in colaborare cu 
Organizația Mondială a Să
nătății, UNESCO și UNICEF.

în cadrul ședinței plenare, 
Ovidiu Bădina, directorul 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului din 
București, a prezentat comu
nicarea „Tinerii și societa
tea : educația pentru sănăta
te într-o lume în continuă 
schimbare11, care s-a bucurat 
de un deosebit interes din 
partea asistenței.

HOUARI BOUMEDIENE
Joi 12 iulie, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și 
învățămintului, care face o vizi
tă în Algeria, a fost primit de 
Houari Boumediene, președinte
le Consiliului Revoluției și gu
vernului Republicii Algeriene 
Democratice și Populare.

Tovarășul Paul Niculescu-Mi
zil a înmînat șefului statului al- 
gerian mesajul tovarășului

Ceaușescu, secretar ge- 
Partidului Comunist 

președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

Din Cronica Festivalului Mondial

la Berlin, in ajun ile Festiva!

Nicolae 
neral al 
Român, 
de Stat 
România, prin care se adresează 
un salut prietenesc, urări de să
nătate și succes și se afirmă ho- 
tărirea dezvoltării în continuare 
a relațiilor româno-algeriene. >

Mulțumind pentru mesai, pre
ședintele Houari Boumediene a 
transmis, la rîndul său, urări de 
sănătate și succes tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și a expri
mat convingerea ca relațiile ro
mâno-algeriene vor cunoaște și 
in viitor o largă dezvoltare.

In cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, au fost a- 
bordate probleme de interes re
ciproc și s-â făcut un schimb 
de vederi asupra problemelor 
internaționale actuale.

La întrevedere a participat Ște
fan Mihai, ambasadorul Româ
niei la Alger.

*

S
trăbatem drumul 
de la aeroport spre 
centrul - 
Da, se 
mosfera 
lui.

Cotidianul F.D.J., 
WELT, „rupe", pe prima sa pa
gină, in fiecare zi, o filă de 
calendar, numărind, invers, zi
lele pină la Festival. Nu cred 
câ există cetățean al Berlinului, 
al oricărui oraș și sat din R.D.G., 
tînăr ori virstnic, copil chiar, să 
nu știe că, in 28 iulie, țara 
devine gazdă a 20 000 de soli ai 
tinereții din cele cinci continen
te. Fiecare se simte gazdă și 
pregătirile pentru tinerețea care 
se intilnește in sărbătoarea 
semnificind dorința de pace, de 
solidaritate, de prietenie, de 
luptă pentru progres. pentru 
ceea ce este uman și drept — 
se compun din gesturi mari și 
mici.

Gesturile mici, gindesc că sint, 
poate aglomerația de la raionul 
de papetărie al marelui și ex
trem de modernului magazin 
din inima Berlinului — „Cen
trum"

Berlinului, 
simte at- 
Festivalu-

JUNGE

Berlinului 
unde oameni de toate
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Miercuri, tovarășul Paul Ni
culescu-Mizil a vizitat în orașul 
Constantine noua universitate, 
la care își aduc contribuția și 
specialiștii români, precum și 
complexul de motoare-tractoare 
al „Sonacome".

„Fiindcă sînteți ziarist și aveți 
posibilitatea de a comunica di
rect cu numeroși cititori, vă rog 
mai întîi — a spus tovarășul 
Maksimovici - să transmiteți ti
nerilor romănî satisfacția noas
tră pentru bunele relații pe care 
organizațiile noastre le întrețin 
reciproc, dorința de a le ampli
fica necontenit. Noi considerăm 
că avem foarte multe acțiuni de 
întreprins în comun, 
ce perspectivele 
noastre se orientează 
ternic în direcția cooperării din
tre organizațiile de tineret din 
Iugoslavia și România. Noi în
țelegem, în fond, prin aceasta 
o largă cooperare între tinerii 
înșiși, fondată pe raporturi ega
le, pe scopuri comune, pe lupta 
pentru socialism și libertate".

Dezvoltîndu-și ideile, preșe
dintele Uniunii Tineretului Iugos
lav făcea mențiunea că situația 
de vecini adaugă spiritului rela
țiilor noastre de prietenie valen
țe noi, favorizată de rolul și po
sibilitățile unei fructuoase cola
borări regionale.

„Ca și dumneavoastră, a men
ționat tovarășul Maksimovici, ne 
străduim să dezvoltăm aceste re
lații și sîntem satisfăcuți de mer
sul lucrurilor. De altfel, cadrul 
relațiilor dintre partidele și sta
tele noastre, dintre conducătorii

lor sfnt extrem de favorabile 
cooperării tinerilor".

Rugîndu-I să prezinte cititori
lor „Scînteii tineretului" unele

slavia există zece organizații di
verse - între care U.T.I. este cea 
mai numeroasă —, organizații 
care grupează forțele tineretu
lui. Ca urmare a sarcinilor tra
sate de Uniunea comuniștilor, 
Congresul pe care îl pregătim își 
propune să reunească toate a- 
ceste forțe într-o organizație 
unică. Credem că ea va avea și 
un nume nou, vom propune ca 
acesta să fie „Uniunea Socialis
tă a Tineretului Iugoslav". Pregă
tirile vor începe în septembrie, 
odată cu reluarea cursurilor u- 
niversitare, pentru ca și organi-

VLADIMIR
iată de 
relațiilor 

pu-

MAKSIMOVICI,
președintele Uniunii

Tineretului Iugoslav

vorbește

„SClNTEII

TINERETULUI"

din preocupările actuale ale U- 
niunii Tineretului Iugoslav, tova
rășul Maksimovici s-a referit în
deosebi la activitatea pentru 
pregătirea viitorului congres,

„Așa cum spuneam și intr-un 
recent interviu acordat revistei 
„Mladost", el nu va fi doar un 
congres ol Uniunii Tineretului 
Iugoslav, ci al întregului tineret 
iugoslav. Mă refer prin aceasta 
la faptul că, în prezent, în lugo-

V

■ 
te ■.

zația studențească să-și poată 
aduce contribuția. Ceea ce ne 
preocupă în special este calita
tea Congresului, căci nu vrem ca 
el să aibă un caracter rutinier".

Documentele aflate în pregă
tire, așa cum sublinia președin
tele U.T.I., - proiectul progra
mului noii organizații, noul sta
tut, punctele de vedere cu pri
vire la reforma învățămîntului a- 
flată în pregătire în Iugoslavia,

dezbaterile pe marginea consti
tuției precum și dorința de a 
conferi un rol mai important ti
neretului muncitoresc în cadrul 
organizației, introducerea unor 
criterii mai ferme în întărirea 
vieții de organizație, a rolului 
și drepturilor membrilor etc., fac 
să încline balanța în favoarea 
ideii ca lucrările congresului să 
se înceapă nu la sfîrșttul acestui 
an cum s-a propus inițial, cl la 
începutul anului viitor.

Apropiindu-se data deschide
rii celui de al X-lea Festival 
Mondial al Tineretului șl Stu
denților de la Berlin, l-am rugat 
pe tovarășul Vladimir Maksimo
vici să ne vorbească despre par
ticiparea delegației iugoslave.

„Considerăm, ne-a spus dom
nia sa, că Festivalul trebuie să 
se constituie într-o mare tribună 
care să reprezinte toate punctele , 
de vedere, ale tuturor delega
țiilor, făcînd astfel să fie tratate 
problemele principale ale tine
retului lumii. Delegația iugosla
vă va lua parte la programul 
politic, cultural, sportiv etc. Ea 
este constituită din tineri care 
acționează bine în propriile or
ganizații. Vom căuta ca, bazîn- 
du-ne pe sprijinul unor aseme
nea tineri, să stabilim un număr 
Important de contacte cu dele
gațiile participante, să aducem 
astfel contribuția noastră la lup
ta contra imperialismului și neo- 
colonialismului. Punem, astfel, 
prin întreaga noastră participare 
un accent necesar pe ideea abo
lirii tuturor formelor de asuprire, 
pentru ca mișcarea mondială a 
tineretului să fie în favoarea 
luptei popoarelor in curs de dez
voltare, a popoarelor care nu 
sînt încă libere în țările lor, pen
tru pace și progres în lume".

s-au aflat și se află incă în în
trecerea Festivalului n-au mun
cit bine.

„Au muncit în anul festivalu
lui" — înseamnă că au fost pre
zenți în întrecere pentru reali
zarea planului de dezvoltare a 
economiei naționale. Revin la 
datele oferite de același secre
tar al F.D.J. pentru a sugera ce 
reprezintă afirmația. Planul pre
vede ridicarea productivității 
muncii cu 6,7 la sută. Tineretul 
din întreprinderile Dresdei a 
adăugat un plus al său față de 
această cifră : de 1 la sută. în 
plus, tineretul de aici a hotărit 
să acorde o atenție deosebită 
produselor pentru export. Apoi, 
s-a mai adăugat chemarea ca 
tineretul să ajute întreprinde
rile confecționînd piesele de 
schimb necesare.

Anul 1973 a plasat sub semnul 
Festivalului tradiționala „Miș
care a Maiștrilor de miine" — 
ediție a XVI-a — ce-și va des
fășura faz.a republicană in no-

entuziasm tineresc dăruit mun
cii. Cele mai la îndemînă vor fi, 
fără îndoială, locurile unde se 
va desfășura Festivalul, chiar și 
stadionul, care, prin efortul ti- 

a fost modernizat, 
capacitatea de 75 000 

dat in circuit, la 21 
spațiile verzi, și ame- 
pentru alte activități 

Poate 
acțiune

neretulUi, 
adus la 
locuri și 
iunie. Și 
najările 
din cadrul Festivalului, 
cea mai frumoasă acțiune a 
muncii voluntare, este aceea de 
renovare a caselor vechi, neuti
lizabile aproape, pentru tinerii 
căsătoriți, mișcare existentă în 
întreaga țară. La Dresda, pînă 
la Festival, cifra caselor reno
vate se va ridica la 1000.

Și mai sînt atîtea de relatat. 
De pildă, cum s-a născut acțiu
nea sportivă „milele Festivalu
lui". pornind de la ideea că pen
tru a munci bine ai nevoie de 
un corp sănătos. Sintem in anul 
1973 — anul Festivalului — deci, 
tinerii au fost chemați să alerge, 
fiecare, 1973 de metri, semn de

Stadionul pe Festivalului.care se va desfâ șura deschiderea
vîrstele cumpără afișe dedicate 
Festivalului, emblema acestuia, 
copiii cer fluturași formați, din 
aceiași emblemă, care șfe in.vîr- 
tesc, in alergare, pe urî bețișor, 
precum globul pămintesc ; ba
loanele multicolore prinse pe 
stilpii străzilor, coloritul viu. 
datorat pavoazării, pe care cu 
mult, înaintea Festivalului, au 
început să-l aibă localitățile. Pe 
ferestrele tuturor școlilor sint 
lipite însemne ale Festivalului. 
Amin unde sint locurile de în- 
tîlnire 
muncă, pentru învățătură, pen
tru distracție — aceleași însem
ne. Pionierii și elevii au lucrat 
milioane de flori pentru pavoa
zul culminant din zilele Festi
valului, iar cetățeni le vor urma 
pilda incit, fiecare locuință din 
Berlin va avea participarea sa 
la sărbătoare. Sint lucruri care 
nu pot fi prinse într-o statistică.

Și. totuși, un calcul global se 
va face. Cu o zi înaintea Festi
valului, la 27 iulie, tineretul va 
raporta partidului ce a realizat 
in decursul marii întreceri de
clanșată în acest an și. în func
ție de rezultate, vor fi decer
nate cele 50 de drapele de onoa
re pentru care au intrat în în
trecere mii de organizații ale 
F.D.J. din industrie, agricultură, 
școli și facultăți. Acest trofeu, 
atît............................
în 
munci 
tăti de 
prinzătoare. a ___  r_ „....
cel mai mic colectiv de tineri 
să se afle în întrecere.

Secretarul comitetului regio
nal Dresda al F.D.J. își exprima 
sneranța că regiunea sa va do- 
bîndi 2—3 steaguri de onoare, 
pentru tot atîtea colective de 
tineri care au muncit exemplar. 
Dar asta nu înseamnă hă cele 
2 260 de organizații F.D.J. care

ale tinerilor — pentru

de
.ioc

rivnit. întrunit, el a dus 
„miza" unei exemplare 

tinerești, a unor activi- 
organizat.ie dinamice, cu- 

'ăcut ca oină și

iembrie, la Leipzig în Expoziția 
Maiștrilor de Miine — ridicin- 
du-i Ștacheta. Ea reprezintă o 
amplă acțiune care-i reunește 
pe tinerii din fabrici și agricul
tură. din școli și facultăți intr-o 
activitate de inovație și rațio
nalizare, de creație. Dincolo de 
scopul instructiv — mișcarea 
dezvoltind interesul față de 
creație — se află și beneficii 
materiale aduse producției, țării, 
socialismului. Acum, numărul 
participanților a crescut cu 
mult, și dacă anul trecut, tine
retul din părțile Dresdei a do- 
bîndit 60 000 000 mărci beneficii 
de pe urmele acestei mișcări, în 
anul Festivalului, cind elanul a 
fost mai mare, participarea mai 
largă, se estimează rezultate 
mult sporite.

Sint lucruri 
R.D.G. le vor 
lor care vin 
cum le vor mai putea 
despre
— acele locuri de .muncă pe care 
tinerii sint prezenți în număr 
mare. Am văzut un liceu din 
Dresda-sud. Pe scurt, elevii au 
lucrat la amenajarea a două 
moderne laboratoare : unul de 
fizică și altul de chimie — fă
cute de ei, sub îndrumarea pro
fesorului de specialitate, de 
la A la Z, iar un altul, de bio
logie, se afla în lucru. Directorul 
liceului ne explică că elevii s-au 
angajat singuri ca dintr-o marcă 
să facă... trei. Și au și făcut 
chiar mai mult. Laboratoarele 
ar fi costat 55 000 de mărci fie
care, dar cheltuielile n-au. atins 
decit... 10 000. Asemenea obiec
tive sint sute și rezultatele eco
nomice extrem de mari, iar cele 
educative, inestimabile. Tinerii 
din R.D.G. le vor mai vorbi 
oaspeților despre munca volun
tară, puțind să le arate în ce 
s-au convertit, concret, orele de

pe care tinerii din 
putea povesti ce

la Festival. După 
povesti 

„obiectivele tineretului11

omagiu pentru Festival și să 
străbată 100 de km cu bicicleta, 
să cunoască locuri noi ale țării. 
Să învețe să' cinte. Există o 
treagă mișcare a învățării 
cîntece, o întrecere pentru a 
cătui mici grupuri de tineri, 
soțiți de o ghitară, care au 
vățat cîntece de tineret, cintece 
revoluționare, cîntecele Festiva
lului în limbile celor care vor 
veni la această manifestare. în 
întreaga țară s-au format peste 
50 000 de asemenea formații. Și 
fanfare. Și cercuri de recitatori. 
Nu toți și nu toate formațiile 
vor ajunge la Festival : aici, în 
două serii, vor participa doar 
300 000 de membri ai F.D.J. și 
pionieri. Dar, așa cum s-a hotă- 
rit în cadrul organizației. Festi
valul va avea „secțiuni11 în toate 
localitățile țării. Organizațiile 
F.D.J. vor organiza în zilele 
Festivalului „mini-festivaluri" 
care să întrețină atmosfera 
sărbătorească a tinereții în în
treaga țară.

Iată, dar, că cei 1000 de dele
gați ai tineretului din R.D. Ger
mană la Festival, tineri munci
tori, țărani, elevi și studenți, 
aleși dintre cei mai buni, 
vor avea ce povești oaspeților 
despre cum au muncit, cum 
pregătit in onoarea acestei 
nifestări tinerești.

Deocamdată, e zor mare 
muncă. Elevii din Berlin au 
vacanță cu o săptămină mai de
vreme, în 4 iulie, să pregătească 
școlile pentru găzduirea oaspe
ților, să ajute la retușurile adu
se orașului pentru a arăta cit 
mai bine.

DEZBATERI ÎN CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A S.U.A. PRIVIND REDUCEREA TRUPELOR 

DIN EUROPAAMERICANE

La Washington au continuat, 
în cadrul Comisiei pentru afa
cerile externe a Camerei Repre
zentanților, dezbaterile cu pri
vire la reducerea trupelor ame
ricane staționate în Europa. 
Discuțiile din acest organism 
au fost impuse de opinia unui 
număr din ce în ce mai mare 
de deputați americani că o re
ducere a efectivului de trupe ar 
corespunde procesului de destin
dere, marcat și de succesul din 
prima fază a Conferinței gene
ral europene pentru securitate 
și cooperare.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul, între alții, subsecreta
rul de stat Kenneth Rush, pre
ședintele Comitetului mixt al 
șefilor de state majore, Thomas 
Moorer, și ministrul apărării, 
James Schlesinger, care au pre
zentat cunoscuta 'poziție a 
S.U.A., potrivit căreia prezența 
trupelor americane în Europa 
ar garanta menținerea stabilită
ții pe continent. Totodată insă, 
ministrul american al apărării 
a recunoscut că „in prezent 
intrăm intr-o perioadă de des
tindere".

comis de colonialiștii portughezi
intr-un sat

Declarația
lui Aii Bhutto

Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a plecat, joi 
dimineața, intr-un turneu de 12 
zile in Italia, S.U.A. și Marea 
Britanie. El a anunțat că 
l-a autorizat pe înaltul comisar 
al O.N.U. pentru refugiați să 
acțjoneze in vederea repatrierii 
in Bangladesh, fără nici o con
diție prealabilă, a unui număr 
de 5 000 de bengalezi care tră
iesc în Pakistan și s-a pronun
țat pentru începerea unor noi 
cpnvorbiri cu Indig, la 24 iulie 
țșsupra situației de pe subconti
nent. Președintele a arătat că 
guvernul său dorește ca aceste 
convorbiri să se desfășoare in 
Pakistan.

REPATRIEREA A 438 DE 
PRIZONIERI PAKISTA
NEZI

Intr-o declarație făcută la 
saka, secretarul general al 

. I ganizației Unității Africane,
I jsjzo Ekhangaki, a calificat drept 

îngrozitor masacrul comis, po
trivit dezvăluirilor ziarului bri
tanic „TIMES", de trupele co
lonialiste portugheze împotriva 
a peste 400 de locuitori ai unui 
sat din Mozambic, în luna de
cembrie 1972.

Lu- 
Or-

în
de 
al- 
in- 
în-

s-au
ma-

de 
luat

Berlin, iulie 1973

La rîndul său. reprezentantul 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic la Lusaka, Xavier Su- 
lida, a cerut opiniei publice 
mondiale să condamne cu tărie 
masacrul comis de trupele colo
nialiste portugheze.

în declarația comună publicată 
la încheierea convorbirilor dintre

delegațiile Partidului Laburist 
din Anglia și Partidului Socia
list Democratic din Portugalia, 
se cere încetarea războiului colo
nialist, dus de regimul de la Li
sabona în Africa și inițierea u- 
nei anchete internaționale în le
gătură cu masacrele trupelor 
portugheze din Mozambic. Docu
mentul face, de asemenea, apel 
la guvernul britanic să anuleze 
invitația adresată premierului 
portughez Caetano de a vizita 
Anglia.

Mario Soarez a menționat în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că Portugalia poate continua 
războiul colonialist împotriva 
teritoriilor africane menționate 
numai datorită sprijinului acor
dat de țări ale N.A.T.O.

In localitatea Wagah, de la 
granița indo-pakistanezâ, a avut 
loc, la 11 iulie, sub auspiciile 
Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii (C.I.C.R.), operațiu
nea de repatriere a unui număr 
de 438 de prizonieri de război 
pakistanezi răniți sau bolnavi 
— anunță un comunicat publi
cat la Geneva de organismul a- 
mintit și reluat de agenția 
FRANCE PRESSE. Repatrierea 
s-a desfășurat în prezența de- 
legaților C.I.C.R. de la Delhi și 
Islamabad, a unor autorități in
diene și pakistaneze și a re
prezentanților societăților de 
Cruce Roșie din cele două țări.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat miercuri satelitul 
de comunicații „Molnia-2“, 
destinat continuării programului 
de dezvoltare a sistemelor de 
comunicații prin intermediul sa
teliților artificiali ai Pămintu- 
lui.
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Un eveniment deosebit

Festivalul
tineretului african

„Independență—unitate-solidaritate" — aceasta este deviza 
sub care șe vor reuni la Tunis, între 15 și 22 iulie, la primul 
Festival panafrican al tineretului, reprezentanții a aproxima
tiv 27 de țări și mișcări de eliberare națională de pe conti
nent. La întâlnirea tineretului african vor asista, de aseme
nea, reprezentanți ai unor organizații internaționale și dele
gații naționale de tineret din țări de pe alte continente, prin
tre care și din Republica Socialistă România.

Moderna metropolă tunisiană cunoaște o efervescență ca
racteristică apropierii unui eveniment de o asemenea amploa
re. Gazdele au pregătit totul pentru a crea tineretului afri
can. ca și invitaților la Festival de pe alte continente, con
dițiile ceie mai bune pentru a se întilni și a se cunoaște în
deaproape. pentru a-și confrunta ideile și a face schimburi 
de experiență, in vederea realizării unității tuturor forțelor 
progresiste. „Noi avem un principiu — declara Abdelhakim 
Tekaia, secretar general al Uniunii tunisiene a organizațiilor 
de tineret și ai Comitetului de pregătire al acestei reuniuni 
de amploare —. și anume sprijinirea contactelor directe în 
vederea stabilirii unor relații de prietenie solide". Subliniind 
importanța Festivalului de la Tunis, reprezentantul tineretu
lui din țara-gazdă arăta că această reuniune trebuie să mul
tiplice contactele și relațiile tineretului african, să le diversi
fice, in scopul mobilizării întregului tineret de pe continent, 
sporirii responsabilității acestuia în propășirea economică și 
socială a Africii, pentru eliberarea ei integrală de sub domi
nația colonială și consolidarea suveranității țărilor recent eli
berate.

Programul festivalului cuprinde, printre altele, organizarea 
unor zile de solidaritate cu mișcările de eliberare din Africa, 
precum și organizarea de colocvii și seminarii cu următoarele 
teme: «Tineretul african în fața situației economice a Africii", 
„Tineretul african și problemele mari ale continentului", „Re
forma universității africane", „Democratizarea învățămîntu
lui". Sînt incluse de asemenea bogate manifestări culturale, 
cu participarea unor vedete ale cântecului african și a unor 
mari ansambluri artistice naționale.

Multe delegații ale tineretului african la Festivalul de la 
Tunis au anunțat că vor pleca direct pe continentul învecinat, 
in capitala Republicii Democratice Germane, ducind năzuin
țele lor de pace, bunăvecinătate și înțelegere, colaborare și 
cooperare internațională la cel de-al 10-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților, care va avea loc la Berlin, între 
28 iulie și 5 august a.c.

MIRCEA S. IONESCU
Corespondent Agerpres
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ULTIMUL CARTUȘ î Lira (orele 

15,30; -------
15,30; 
15,30;
(orele 
(orele

UN
Festival (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

CONSPIRAȚIA : Patria (orele 
11,30; 14; 16,30; 19; 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17: 20).

dPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9,15; 12,30; 16; 19,30). 
Bucegi (orele 16; 19.15); Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

RĂSCRUCE DE VÎNTURI: 
(orele 9 ; 11,15; 13,45: 16,15; 
21,15); Capitol (orele 9; 
13,30; 16; 18,30: 21), Grădina

18, 20,30); Glulești
18; 20,15); Moșilor
18; 20,30); Grădina
20.15) ; Grădina 1
20.15) .

OM IN SĂLBĂTICIE :

(orele 
(orele 

i Lira 
Moșilor

LA 
Scala 
18,45; 
11,15: 
Capitol (ora 20,30), Grădina Select 
(ora 20,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Șu
tești (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30); Floreasca (orele 16; 
18: 20): Grădina Buzești (ora 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Sala Palatului (orele 17,15; 
Luceafărul (orele 8.30: 11: 
16: 18.30. 21) ; București 
8.30: 10,30; 12.45: 14,45: 17:
21.15) ; Stadionul Dtnamo
20.15) ; Grădina Luceafărul (ora

20,15),
13.30; 

(orele
19.15: 
(ora

mentar. 12,00 Portativ ’73. 12,40
Municipalitatea răspunde bucu- 
resteanului. 13.00 Telejurnal. 16.00— 
17,00 Teleșcoală. 17,30 Curs de lim
bă engleză. Recapitulare (2). 18.00 
Telex. 18.15 Cum vorbim. 18,35 La 
volan — emisiune pentru conducă
torii auto. 18,50 Teleconferință de 
presă. Invitat : ing. Alexandru 
Necula, director general în Cen
trala industrială electrotehnică 
Craiova. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20.00 
Cîntecul săptămînii : ..Grîușor din 
Bărăgan". Interpretează Polina 
Manoilă. 20,05 Reflector. 20.20 Stu
dioul de poezie. Emisiune de ver
suri și cîntece patriotice. 20.50 O- 
mul de lingă tine 21.10 Pagini de 
umor : Aventuri în epoca de pia
tră. 22.00 ,,24 de ore“. 22.40 Polo : 
România — Spania- Selecțiuni în
registrate de la bazinul Dinamo.

20.30) ; Grădina București
20.30) .

LUPUL
NAREA : 
10—19 tn

ANTONIU
Favorit (orele 9,30 
Melodia (orele 9;

MARILOR ; RAZBU- 
Timpuri Noi (orele 

continuare).
Șl CLEOPATRA : 

- 13; 16,15; 19,30);
12,30; 16; 19,30); 

Modern (orele 9; 12,30; 16; 19.30) ; 
Grădina Modern (ora 20,15).

FLUTURII SINT LIBERI : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30); 
dina Aurora (ora 20,15).

SALCIMUL LILIACHIU : 
rea (orele 16; 18; 20); Grădina 
Unirea (ora 20,15).

SIMON TEMPLAR, INTERVINE: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30); Gloria (orele 8,45; 
11.15; 13.30; 15,45; 18,15, 20.45);
Volga (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20 30).

PE ARIPILE VINTULUI : Arta 
(orele 10: 14.30; 19,15); Grădina 
Arta (ora 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA: 
Doina (orele 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,30). Program de desene 
animate pentru copii — ora 9.30.

CEATA : Viitorul (orele 16; 18; 
26,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15.

FATA
Crîneașl

CÎND 
frăti rea 
Rahova

AVENTURILE LUI 
Munca (orele 16; 18; 20).

ROND DE NOAPTE : Miorița
(orele 9; 11,15;
20,15).

20.30).
CARE VINDE 
(orele 15.30;

LEGENDELE 
(orele 15,30; 
(orele 15.30;

FLORIi 
18: 20,15). 
MOR : Tn- 

18; 20,15);
18: 20.15). 
BABUȘCA:

PROGRAMUL III

rilor. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Arhitectura. 18.10 Temă cu varia- 
țtunl : Macbeth. 18,55 Melodia zi
lei. 19,0(1 tn direct... de la Dum
brava Sibiului. Muzeul tehnicii 
populare. 19.30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri „Electrecord" vă pre
zintă Înregistrări de muzică popu
lară cu Viorel Costin și Simion 
Stanciu. 20,00 Educație, răspun
deri. Vara unor... pierde vară — 
Padio-anchetă. 20,30 Concertul 
pentru vioară șl orchestră de 
Alban Berg. 21,00 Radio-super- 
top — Topul topurilor. 22.00 Radio
jurnal. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. " “ 
Poetica. Ton Pop. 23,20 
variety. 23,55—24,00 Ultimele știri.

23,15 
Jazz-

9,00 știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Să trăiești partid 
al țării" de George Vancu. 10,00 
Clubul curioșilor' 11,00 Știință și 
tehnică. 11,10 Profil pe portativi 
Maria Lătărețu. 11,30 Antract mu
zical. 12,00 Transmisiuni directe 
din tară. 12,10 Invitație tn fono
tecă. Muzica baletului „Tricornul" 
de Manuel De Falia. 12.55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 Știrile după- 
amiezii, 17.05 Alo, Radio ! —- mu
zică ușoară la cererea ascultăto-

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbă rusă. Reca

pitulare (2). 9,30 O viată pentru o 
idee : dr. Francisc Rainer. 10,00 Te
lex. 10,05 Selecțiuni din emisiunea 

...Seară pentru tineret.11. 11,05 Meri
diane literare. 11,25 în arena cir
cului. 11,40 Moment folcloric. 11,50 
„Cel mai tînăr oțel" — film docu-

PROGRAMUL II
18.00 Telex. 18.05 Pagini muzicale 

<ie mare popularitate. Selecțiuni 
din baletul ..Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski. 18.30 Film serial pen
tru tineret : „Tunelul timpului". 
Episodul XIV — „Jocul puterii". 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Univers beethovenian. 20,25 
„Catalizatorii" — producție a stu
dioului de filme documentare „Al. 
Sahia". 20,35 Revista economică TV. 
21,05 Ansambluri folclorice. 21.35 
Teatru scurt : „Doi pe cal. unul 
De măgar" de Oldrich Danek. In
terpretează un colectiv al teatru
lui dramatic din Brașov.
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