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Vizita în țara noastră a președintelui 
Republicii Africa Centrală,

general de armată Jean Bedel Bokassa
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, marți după-amiază a 
sosit in Capitală, înlr-o vizită 
neoficială in țara noastră, pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală, general de armată Jean 
Bedel Bokassa, împreună cu so
ția. doamna Catherine Bokassa.

Expresie a bunelor raporturi 
româno-centrafricane, această 
vizită va prilejui o nouă și 
fructuoasă intilnire intre șefii 
de stat ai celor două țări, con
sacrată dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare bilatera
le. in interesul ambelor popoare, 
al afirmării aspirațiilor de pace 
și progres in lume.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, unde au fost arbo
rate. cu acest prilej, drapelele 
de stat ale României și Republi
cii Africa Centrală. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa, iar pe 
mari pancarte era Înscrisă 
urarea : ..Bun sosit in România 
președintelui Republicii Africa 
Centrală, general de armată 

-Jean Bedel Bokassa".
în intlmplnarea solilor po

porului centrafrican au venit 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu to
varășa Elena Maurer, tovarășii 
Gheorghe Cioară,;Constantin Bâ- 
bălău. Vasile BaUkneC fon Pă- 
țan. ConstaStia SLătiiscu.7 spere-? 
tarul Consiliului de Stat. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe și alti membri ai guver
nului, generali și ofițâri supe
riori.

Erau de față ambasadorul 
României la Bangui. Gheorghe 
Popescu, și Alberto Sato, amba
sadorul Republicii Africa Cen
trală la București.,'

La ora 17.00 aeronava prezi
dențială a aterizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Jean Bedel Bokassa si 
soția. Catherine Bokassa. au 
fost salutați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat iși string 
cu căldură miinile, se îmbrăți
șează.

Șeful statului centrafrican 
prezintă președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, personalitățile ofi
ciale care il însoțesc : Josep 
Potolot. ministrul afacerilor ex
terne. Louis Alazoula, ministru 
delegat la președinție, insărcinat 
cu misiuni speciale. Alexis 
Tacheouki. secretar de stat la 
președinție, insărcinat cu secre
tariatul general. Magloire Bom
ba, ambasador itinerant la 
M.A.E.

La rindul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cai Socialiste România prezintă 
personalitățile române venite in 
intimpinare.

Conducătorii celor două state 
primesc raportul comandantului (Agerpres)

gărzii de onoare. Sint in
tonate, apoi, imnurile de stat ale 
celor două țări.

înaltului oaspete ii sint pre
zentate oficialitățile române 
aflate pe aeroport.

Un grup de pionieri oferă 
celor doi președinți, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei 
Catherine Bokassa buchete de 
flori.

în încheierea ceremoniei a 
avut loc defilarea gărzii de 
onoare.

în aclamațiile a numeroși 
bucureșteni, a studenților cen- 
trafricani, aflați pe aeroport, 
care-i salută cu căldură, cei doi 
șefi de stat iau loc intr-o ma
șină escortată de motocicliști 
indreptindu-se spre Capitală.

La reședința înaltului oaspete, 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească. a avut loc o scurtă 
convorbire intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Jean Bedel Bokassa.

★
în aceeași zi. au avut loc la 

Ministerul Comerțului Exterior 
convorbiri economice româno- 
centrafricane.

Cu acest prilej, au fost anali
zate măsurile menite să asigure 
dezvoltarea cooperării econo
mice pe multiple planuri intre 
cele două țări.

ADUNĂRILE
GENERALE ALE
SALARIAȚILOR

Eveniment distinct pe agenda economică și 
rială a unităților de producție, amplu dialog 

masele pe care, și prin intermediul acestui 
itrument democratic de conducere a economiei, 
rtidul il promovează necontenit, săptămina 
easta ou început adunările generale ale oa- 
nilor muncii din industrie, șantierele de con- 
reții, agricultura de stat, stațiunile pentru me- 
lizarea agriculturii, cooperația meșteșugăreas- 

institutele de proiectări și cercetări. Ca pro- 
tători, proprietari colectivi și beneficiari, mun
iții și tehnicienii, inginerii, economiștii și cer- 
cătorii - între ei și sutele de mii de uteciști 
-iu prilejul să participe la analizarea complexă 
asalizărilor obținute în primul semestru al anu- i. . . . .... ------------ a.

ex-
Iii la adoptarea unor programe de 
su menite să asigure generalizarea 
ptenței înaintate, indeplinirea exemplară a 
picului și a angajamentelor pe 1973, să 
crete condiții optime pentru indeplinirea rit
mic și la indicatori calitativi superiori a obiec
tivele prevăzute pentru anul viitor.

Avînd un pronunțat caracter de lucru, adună
rile oamenilor muncii vor supune dezbaterii 
modul în care s-a realizat planul pe primul se
mestru, participanții avind datoria de a sublinia 
experiența pozitivă cîștigată, contribuind astfel 
la generalizarea a tot ceea ce este nou și va
loros, dar și de a 
țile, neajunsurile, 
zată coincide cu 
deviza : „Tineretul 
cincinalului înainte de termen", momentul 
impune fructificat de către organizațiile 
în sensul sublinierii pregnante a inițiativelor și 
angajamentelor proprii, a sugerării de noi mă
suri prin a căror transpunere in fapte să se ga
ranteze o mai plenară și eficace participare in 
producție a întregului tineret muncitor. Este, de 
așteptat ca secretarii de organizații U.T.C., a-

analiza cu exigență dificui'iă- 
lar faptul că perioada anali- 
ampla angajare utecistă sub 
— factor activ în indeplinirea 

se 
U.T.C.

(Continuare în pag. a U-a)

INVITAȚIE
Simt nevoia să nu mă re

întorc la vorba care, prin 
deasa ei folosire, și-a sără
cit capacitatea sa de prospe
țime. Și, totuși, cu riscul li
nei repetări în plus să no
tăm aici că cine n-are bă- 

Msemnâri
trini e bine să și-i procure. 
Au tinerii nevoie, ca să-și 
însoțească mai eficace exis
tența, de bătrîni ? Au bătrî- 
nii, după o lungă existență 
activă, disponibilități care 
i-ar face utili celorlalți și 
mai ales tinerilor ? Fără pre
tenția de a fi făcut o anchetă 
cuprinzătoare — deși o ase
menea întreprindere ar fi u- 
tilă nu numai publicistic dar 
mai ales sociologic — aș vrea

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag,, a ll-a)

In Editura 
politică 

a apărut:

NICOLAE 
CEAUȘESCU 
Cuvîntare la ședința 
comună a Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist Ro
mân, a Consiliului 
Suprem al Dezvoltă
rii Economice și So
ciale și a Consiliului 

de Miniștri

însemnări pe marginea unui experiment

CUM POT LUCRA
UTECIȘTII ÎN

DETAȘAMENTELE
DE PIONIERI

într-unul din numerele zia
rului, am prezentat in cadrul 
unei mese rotunde, unele con
cluzii asupra muncii uteciștilor 
depusă in rindurile organizațiilor 
de pionieri, in calitatea lor de 
instructori-ajutători ai coman
dantului instructor. O bună oca
zie de consultare pentru a afla 
de la autorii experimentului cum 
poate fi dusă mai departe acea
stă activitate ale cărei baze s-au 
pus la a doua Conferință na
țională a Organizației Pionieri
lor, cind secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesita
tea de a se păstra o vie apro-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA PARTIDULUI 
LABURIST DIN MAREA BRITANIE

La 17 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
primit delegația Partidului La
burist din Marea Britanie, for
mată din .Tames Callaghan, vice
președinte și trezorier al parti
dului, și Ronald G. Hayward, 
secretar general al Partidului 
Laburist.

La primire au luat parte to
varășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, 
membru al C-C. al P.C.R., și 
Lucian Drăguț. vicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale.

ZILE HOTĂRll'OARE 
ÎN CAMPANIA GRÂULUI

Organizare buna
înseamnă: folo
sirea mașinilor
la întreaga lor
capacitate, evi
tarea stagnărilor
in transportul ce
realelor și înlă
turarea totală ă

pierderilor

Urmînd unei perioade ploioase, săptămina aceasta pe drept 
cuvînt este apreciată ca fiind hotăritoare in campania griului. 
Timp bun de lucru se înregistrează în toate județele țării. Iar 
combinele, presele de balotat paie, întregul arsenal de mașini și 
utilaje ce concură in actuala campanie, funcționează din plin. 
Eforturile ce se depun vizează încheierea în limitele optime a 
acestei operative lucrări, evitarea oricăror pierderi. Efortului ge
neral, tinerii și-l alătură pe al lor. Echipe formate dintre mem
brii cooperatori uteciști și elevii veniți in vacanță lucrează pe 
combine, iar mecanizatorii s-au angajat să prelungească ziua de 
muncă astfel incit ritmul raportat zilnic să depășească prevede
rile inițiale. Fiecare știe că o oră cîștigată în 
înseamnă un plus de producție înmagazinat.

bătălia recoltei,

ȘI

acest al doilea 
să-l secondeze 
instructor și 

o-

piere intre organizația U.T.C; 
cea a copiilor.

Era nevoie de 
om, matur, care 
pe comandantul 
să-i ajute pe pionieri să-și 
rinduiască mai bine treburile in 
organizația lor ? în mod cert, 
experiența, ceea ce au realizat 
uteciștii deținători ai titlului de 
instructor, spune că da, era ne
voie. Prezența utecistului în 
mișcarea pionierească fiind un 
lucru extrem de dorit și de către 
copii, dar și de către maturi —

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. a ll-a)

Cu acest prilej, s-a procedat 
la un schimb de opinii cu privire 
la probleme actuale ale situației 
politice din Europa și din În
treaga lume.

Dind o apreciere pozitivă ac
tualei evoluții a raporturilor ro- 
mâno-britanice, de ambele părți 
a fost exprimată hotărîrea dea 
acționa pentru dezvoltarea mul
tilaterală a legăturilor dintre 
România și Marea Britanie, in 
interesul celor două popoare, al 
păcii, securității și colaborării 
internaționale.

în cursul convorbirii, referitor 
la situația din Europa, au fost 
salutate rezultatele primei faze 
a Conferinței europene pentru

în urma combinelor, acționează presele de balotat paie, apoi 
plugurile și semănătorile.

în imensitatea 
a Ilfovului. La

Am revenit 
cîmpiei de griu 
Chirnogi, în perimetrul terenu
lui smuls apelor lacului Greaca, 
prin îndiguiri, aproape o sută 
cincizeci de combine au mers 
continuu. Orzul a fost recoltat 
de pe întreaga suprafață culti
vată. Opt sute de hectare iu 
total. Iar depășirea planului în
registrează între 300 și 500 de 
kilograme Ta hectar. Acum, este 
perioada griului. Și la această 
cultură — in toamna trecută în- 
sămințată în condiții deosebit 
de grele — in bună parte la 
lumina farurilor — se înregis
trează sporuri de recoltă ce 
depășesc așteptările — peste

Succese de prestigiu ale constructorilor
Pe marile șantiere 

ale industriei și agri
culturii intrecerea 
socialistă se desfă
șoară într-un ritm 
tot mai viu, inregis- 
trindu-se noi succese 
de prestigiu in cins
tea zilei de 23 Au
gust și a apropiatei 
sărbători a Zilei Con
structorului. Pină 
acum, colectivele 
trusturilor și ale ce
lorlalte unități apar- 
ținind Ministerului 
Construcțiilor Indus
triale au realizat un 
volum suplimentar 
de lucrări evaluat la 

peste 110 milioane 
lei. în primele 6 
luni ale anului — pe 
șantierele industriei 
chimice și metalurgi
ce s-a realizat aproa
pe 52 la sută din lu
crări, peste 51 la 
sută pe șantierele in
dustriei ușoare, iar 
pe cele ale econo
miei forestiere și in
dustriei materialelor 
de construcții, peste 
50 la sută.

Ținind seama de 
faptul că in trimes
trul III volumul lu
crărilor de construc- 
ții-montaj, pe care

ț

securitate și cooperare. S-a a- 
preciat că rezolvarea probleme
lor internaționale reclamă in mod 
necesar participarea directă a 
tuturor statelor, astfel incit so
luțiile să fie conforme cu inte
resele și aspirațiile tuturor po
poarelor. în acest cadru s-a re
levat rolul și însemnătatea 
O.N.U. și a altor organizații in
ternaționale in promovarea 
cursului spre destindere, întări
rea colaborării intre state pe 
baze de egalitate, interes reci
proc și asigurarea unei păci 
trainice.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

patru sute de kilograme la 
hectar. Și, ceea ce se impune 
atenției, este faptul că aproape 
o treime din cele o mie cincisute 
de hectare cultivate cu griu în
seamnă lot semincer, ceea ce 
se răsfringe asupra bugetului în
treprinderii printr-un beneficiu 
de peste o jumătate de milion 
de lei. „în ideea urgentării rit
mului de lucru, ne spunea ingi
nerul Ion Oancea, director al 
întreprinderii agricole de stat, 
programul de lucru al combine
lor a fost prelungit pină la orele 
zece seara, iar transportul se 
realizează cu două remorci la 
un tractor sau autocamion și 
remorcă, 24 de ore din zi. Con
comitent, paiele sînt balotate și 
600 de tractoare luertază la arat, 
în cimp am deplasat echipe de 
mecanici care intervin operativ 
la depanarea defecțiunilor apă
rute. în maximum 5—6 zile bune 
de lucru vom raporta încheierea 
recoltatului. Putem reuși acest ■ 
succes și prin aceea că anul 
acesta am pus la punct instala-

GHEORGHE FECIORU
Foto : ȘTEFAN WEISS

(Continuare în pag. a ll-a)

urmează să le reali
zeze trusturile de 
construcții este cu 
8,4 la sută mai mare 
decit cel efectuat in 
lunile aprilie-iunie — 
constructorii și-au 
suplimentat angaja
mentele in întrece
rea socialistă. Astfel, 
in această perioadă 
ei vor realiza lucrări 
peste prevederi, eva
luate la 540 milioane 
lei. ceea ce înseamnă 
înfăptuirea, pină la 
sfirșitul lunii sep
tembrie. a mai mult 
de 82 la sută din 
sarcinile anuale.

i
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PRIN FAPTE, PE MĂSURA ÎNALTELOR 
RESPONSABILITĂȚI COMUNISTE

se transpun în viață sarcinile de mare însemnătate cuprinse în 
Hotărirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român

a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice
și a Consiliului de Miniștri

In aceste zile, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țârii 
continuă să adreseze telegrame C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. prin care iși exprimă deplina adeziune 
față de noile măsuri adoptate de partid și de stat în scopul sti
mulării dezvoltării zootehniei, al îmbunătățirii aprovizionării 
populației cu produse animaliere, al progresului întregii noastre 
economii. Dind expresie hotăririi lor unanime de a infăptui 
cu inalt spirit de răspundere politica partidului, pusă in slujba 
edificării societății socialiste, a ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor, oamenii muncii se angajează 
ca prin măsuri practice, prin muncă neobosită, să transpună in 
viață sarcinile de mare însemnătate cuprinse în hotăririle adop
tate la ședința comună a Comitetului Central al partidului, Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliului 
de Miniștri și în cuvîntarea secretarului general al partidului.secretarului general al partidului.

în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN VlLCEA 
AL P.C.R. scrie :

Prin caracterul lor științific, 
prrfund uman, prin spiritul de 
echitate de care sînt străbătute, 
noile măsuri, integrate organic 
în programul partidului privind 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, au fost pri
mite de oamenii muncii din ju
dețul Vilcea cu sentimentul răs
punderii plenare pentru tradu
cerea lor in viață.

Măsurile recent adoptate. îm
pletind în mod armonios intere
sele generale ale societății cu 
cele ale producătorilor de bunuri 
materiale, constituie un nou ca
dru de valorificare superioară a 
potențialului material și uman 
din agricultură, de creștere a 
cointeresării oamenilor muncii 
de la sate pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale la ni
velul cerințelor șl exigențelor e- 
tapei actuale.

Hotărirea de o excepțională 
valoare pentru dezvoltarea zoo
tehniei, ramură tradițională a 
agriculturii țării noastre, însoți
tă de măsurile privind majo
rarea salariilor, acordarea de 
compensații corespunzătoare ca 
urmare a creșterii prețurilor la 
carne și unele produse din car
ne. exprimă înalta grijă a parti
dului și statului pentru dezvol
tarea armonioasă a întregii so
cietăți, pentru progresul ei mul
tilateral, în lumina istoricelor 
documente ale Congresului al 
X-lea si Conferinței Naționale 
a partidului din iulie 1972.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din județul Vilcea, ală- 
turi de întregul popor, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
transpune neabătut in viață a- 
ceste măsuri, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne re
vin în această măreață etapă pe 
care o străbatem,

Colectivul de muncă de la 
ÎNTREPRINDEREA „LAMINO
RUL" BRĂILA, in frunte cu co
muniștii, — se arată într-o altă 
telegramă — își exprimă depli
na adeziune față de hotărirea 
luată în ședința comună a Co
mitetului Central al Partidului

re la carnea de bovine și porci
ne, văzind in aceasta un deose
bit stimulent in creșterea anima
lelor și a produselor acestora.

Pentru anul 1972, ferma noas
tră a primit premiu I ca unitate 
fruntașă pe tară la producția de 
lapte de vacă și premiul III la 
producția de carne de porc.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a traduce in viață prețioase
le dumneavoastră indicații, pre
vederile hotăririi adoptate, pre
cum și alte sarcini ce ne revin 
din documentele de partid și de 
stat pentru ca ferma noastră să 
fie fruntașă pe țară și în anul 
1973, contribuind în acest fel, și 
noi, la progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.

Ca urmare a măsurilor stabi-

si Sociale

I
I
I
I
I
I

Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale și a Consiliului de Miniștri. 

Cuvîntarea dumneavoastră, to
varășe secretar general, rostită 
cu acest prilej, constituie un 
amplu program ce jalonează 
principalele direcții pentru în
făptuirea programului național 
de dezvoltare a zootehniei și de 
sporire a producției animaliere.

Convinși că măsurile luate se 
răsfrîng in mod nemijlocit și 
asupra creșterii continue a nive
lului de trai al întregului popor, 
generalii, ofițerii, subofițerii, 
maiștrii militari și salariații ci
vili 
jor,

Griul e 
președintele

curat și are bobul plin, pare să spună 
cooperativei agricole din Vedea.

Secvență cotidiană pe drumurile publice : ca
mioane încărcate cu rodul bogat al cîmpiei.

I ZILE HOTĂRÎTOARE

Comunist Român, a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale și a Consiliului de 
Miniștri, care are drept Scop să 
stimuleze cointeresarea unități
lor agricole de stat, țăranilor 
cooperatori, producătorilor indi
viduali în dezvoltarea și creș
terea șeptelului. De asemenea, 
mulțumim conducerii de partid 
și de stat pentru grija părinteas
că pe care o poartă maselor de 
oameni ai muncii în vederea ri
dicării continue a nivelului de 
trai material și cultural. Con
vinși fiind că aceste măsuri se 
pot îndeplini numai prin muncă 
și efort susținut din partea tu
turor membrilor societății noas
tre socialiste, muncitorii, maiș
trii. inginerii, tehnicienii, toți sa- 
lariații, se angajează ca pină la 
finele anului 1973 să mai adau
ge la angajamentul reinnoit încă 
3 009 tone laminate, iar noua ca
pacitate „Laminorul 3" să intre 
în funcțiune cu 2 luni mai înain
te de termenul fixat prin plan.

în telegrama adresată de BI
ROUL ORGANIZAȚIEI DE 
PARTID DIN FERMA AGRI
COLĂ DE STAT „ROȘIA" A 
I.A.S. MOGOȘOAIĂ scrie : Am 
primit cu deosebită bucurie și 
prețuire măsurile cu privire la 
sporirea prețurilor de contracta-

lite, unitatea noastră va bene
ficia în anul 1973 prin valori
ficarea produselor zootehnice de 
un venit suplimentar în valoa
re de 1 250 000 lei, iar salariații 
unității de un venit suplimentar 
de 37 000 lei. Stimulați de actua
la hotărire. vom livra peste 
plan, în al doilea semestru al 
anului, 300 hl lapte de vacă, 16 
tone carne taurine, 6 tone carne 
de porc și o tonă carne de pasă
re. obtinind pentru acestea peste 
200 000' lei.

Am primit cu o 
bucurie noile măsuri 
conducerea partidului 
lui nostru cu privire 
rarea prețurilor de contractare 
la carnea de taurine, porcine și 
ovine, arată într-o telegramă 
Iancu Candin, crescător de ani
male din comuna Bucium-Po- 
eni, județul Alba. Bucurindu-mă 

•de avantajele acordate și de con
dițiile naturale existente în 
comună pentru creșterea anima
lelor, numai in cursul acestui 
an am contractat cu statul 3 vi
ței, 2 bovine adulte și un porc.

într-<^_altă telegramă se_spu- 
ne :
STAT 
sebită 
șurile 
dința

deosebită 
luate de 
și statu
ia majo-

PERSONALUL MARELUI
MAJOR a primit cu deo- 
bucurie și satisfacție mă- 
adoptate de recenta șe- 
comună a Comitetului

ADUNĂRILE GENERALE
ALE SALARIAȚILOR

(Urmare din pag. 1)

proape fără excepție membri ai comitetelor oa
menilor muncii, să contribuie efectiv nu numai 
la mobilizarea tinerilor la adunări și dezbateri, 
dar să ia parte la întocmirea dărilor de seama 
ce se vor prezenta. Acestea trebuind să pună în 
discuție deschis, curajos, toate problemele pro
ducției și muncii, fără să lase pe ultimul plan 
dificultățile existente in activitatea comitetelor 
și consiliilor oamenilor muncii, aprecieri privind 
felul în care și-au desfășurat munca comisiile 
de control muncitoresc asupra activității econo- 
mico-sociale. Așa cum se sublinia la recenta 
Plenară a C.C. al U.T.C., in unitățile economice 
sint incă mulți tineri care dovedesc indisciplină, 
nu ingrijesc mașinile, absentează, dau produse 
de proastă calitate, nu acordă suficientă atenție 
ridicării propriei calificări și, fireșle, pentru schim
barea in bine a lucrurilor se impune o intervenție 
promptă, eficace. Iar măsurile adoptate 
trebuie să se aibă in vedere ridicarea pe o 
treapta calitativ superioară a întregii activități. 
In acest 
unor vii
- atit în ce privește activitatea economică din 
semestrul doi al acestui an cit și din 1974 - 
indeplinirea ritmică și la toți indicatorii a pla
nului de producție, realizarea exemplară a sar
cinilor de export, folosirea intensă a spațiilor de 
producție și a mașinilor, creșterea productivității

sens, măsurile adoptate in urma 
schimburi de opinii vor viza

muncii, reducerea cheltuielilor de producție ți a 
consumului de materiale, modernizarea și înnoi
rea producției. Experiența pozitivă a fruntașilor 
se impune generalizată. Concretizate în pla
nuri de măsuri, propunerile ce vor fi făcute de 
către participanții la dezbateri vor constitui un 
instrument concret de lucru pentru perioada ce 
urmează. Așa cum s-a prevăzut și in Chemarea 
lansată de către recenta Plenară a Comitetului 
Central al U.T.C. și adunarea solemnă a repre
zentanților brigadierilor muncii patriotice, orga
nizațiile U.T.C., intregul tineret din unitățile eco
nomice, șantierele de construcții și institutele de 
proiectări și cercetări ale țării au datoria să 
formuleze angajamente concrete, jalonind astfel 
activitatea ce o vor desfășura alături de toți 
oamenii muncii pentru transpunerea in viață a 
politicii economice elaborată de Partidul Comu
nist Român.

Larga participare la dezbateri a oamenilor 
muncii, a tineretului, va da, cu siguranță, prile
jul adoptării unor măsuri eficiente privind înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor formulate in întrecerea socialistă 
pe acest an, perioadă unanim recunoscută ca 
hotărîtoare în indeplinirea înainte de termen a 
prevederilor actualului cincinal. De asemenea, 
se vor pune bazele unei activități economice su
perior desfășurată încă din prima zi a anului 
1974. Pentru că totul vizează ridicarea bună
stării întregului popor.

r

(Urmare din pag. I) 
să insemn aici două cazuri re
cent cunoscute.

...Undeva in preajma noii 
piețe din cartierul Drumul 
Taberei a apărut un loc de 
joacă pentru copii puțin o- 
bișnuit. Galbenul și roșu, 
leagăne în alcătuiri și pen
dulări neobișnuite, jocuri de 
grup alcătuite pe spirale ră
sucite in forme care nu se 
repetă, o topografie a micro- 
raionului, desfășurată pe o 
plancardă de tablă, pentru ca 
cei în vizită in această parte 
a orașului să nu-și tocească 
inutil pingelele, totul de la 
pietrișul adus aici, trecind 
prin vopsirea băncilor în cu
lorile vii ale copilăriei, totul 
a fost alcătuit prin strădania 
unui pensionar. Bătrînul, 
meșteșugar preț de-o viață, 
a imaginat și a construit zi 
de zi, un loc fericit de joacă 
pentru zecile de copii din 
cartier. Puțini știu cum il 
cheamă, puțini știu dacă are 
nepoți de singe, dar toți iți 
vorbesc de bunicul cu zeci și 
zeci de nepoței. De ce acest 
efort ? Din obișnuința de a 
nu sta cu brațele încrucișate?

Din nevoia de a lăsa ceva în 
urmă ? Desigur și una și alta 
și nicidecum din vanitate, din 
moment ce nimeni dintre be
neficiari — și sînt, repet, cu 
zecile — nu știu cum il chea
mă pe necunoscutul bunic 
care le-a populat astfel co
pilăria.

...La Lonea, povestesc al 
doilea caz, l-am cunoscut pe 
omul pe al cărui nume, ocu-

dreptul să se odihnească ! 
Nu asta e și părerea celui 
in cauză ! L-am văzut scutu- 
rînd parcă anii de pe umerii 
săi viguroși, la intîlnirea pe 
care am provocat-o, cu mi
nerii tineri. I-am ascultat în
țelepciunea stenică, de mi
ner, l-am văzut cum ii isco
dea despre treburile lor mi
nerești și greu mi-a fost să- 
mi ascund emoția aflînd că

Invitație
ani in șir paginile zia- 
din urmă cu două de-

pind 
relor 
eenii, am învățat (și nu nu
mai eu) să citesc nu silabi
sind. ci dintr-o respirație : 
Kopetin Geza, Bătrînut — e 
un fel de-a zice, mai mult 
alinindu-1 — e la pensie, fa
ce. in lipsă de altceva, pu
țină grădinărie, puțină lec
tură și, în rest, privește pes
te gard cum tinerii intră sau 
ies din șut. Minerul, cel care 
spărgea normele cu o ușurin
ță fabuloasă, in anii primu
lui nostru cincinal, e la pen
sie. Omul a muncit, omul are

drama lui e că nimeni nu-1 
îmbie să vadă cum arată o 
mină mecanizată. De la ti
neri am aflat că mai au pro
bleme și cu gospodărirea că
minului lor muncitoresc, și 
cu meseria și cite alte pro
bleme. Dialogul a fost rapid 
și repede m-am simțit de 
prisos. Dar de ce acest dia
log absolut util ni-1 provo
căm doar la ocazii festive ? 
De ce să ne aducem aminte 
de cei care au scris pagini 
de eroism in istoria noastră 
recentă doar la „dialogurile 
tineretului cu istoria ?“ Mi

din Marele stat ma
se angajează încă o 

dată în fața dumneavoastră, co
mandantul nostru suprem, că nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru ridicarea permanentă a mă- 
estriei militare și a pregătirii 
politico-ideologice.

Exprimînd deplina aprobare a 
tuturor locuitorilor, față de re
centele măsuri pentru stimula
rea dezvoltării zootehniei, in 
telegrama adresată de COMI
TETUL COMUNAL DE PAR
II D ZAM. DIN JUDEȚUL HU
NEDOARA se spune printre al
tele : In acest an producătorii 
din comuna noastră 
tractat cu statul 
de porci, 350 bovine tinere. 300 
oi și alte produse 
Aceleași rezultate le-au obținut 
unitățile socialiste din agricul
tură care au livrat statului pes
te 120 tone carne bovine și 4 
tone carne de ovine. Comitetul 
de partid și consiliul popular 
comunal Zam se angajează să 
depășească 
mentul de 
porc și cu 
de bovine

au con- 
peste 200

animaliere.

contractate, 
asemenea, 140 
plus fată de 
comunei noas- 
50 ha cu po-

cu 5 la sută angaja- 
livrare a cărnii de 
10 la sută numărul 
tinere

Vom curăța, de 
ha de pășune in 
sarcinile ce revin 
tre, vom cultiva
rumb pentru siloz peste preve
derile planului de producție și 
a 160 ha cu furaje.

I
I
I
I

I

I
I

I
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ția 
optimizarea umidității 
aduse în magazii. Calculele re
dau că în numai doi ani se 
amortizează investiția făcută". 
Și, la I.A.S. Chirnogi, zilnic su
prafața recoltată ajunge să de
pășească o sută de hectare. 
Este cel mai intens ritm de lu
cru reușit vreodată aici. Orga
nizarea muncii și-a 
plin cuvintul.

Ora, ziua bună de 
intens folosite in mai 
tățile agricole din Bărăganul il- 
fovean. La Chiriacu, mecaniza
torii Ion Paraschivoiu și Marin 
Onete au reușit să recolteze cu 
combinele C 12 Gloria și respec
tiv C-3 cu cite șapte-opt tone 
peste norma zilnică. Iar ritmul 
de lucru atins de ei se concreti
zează, acum, in recoltarea griu
lui de pe mai bine de patru 
sute de hectare din cele șase 
sute cincizeci cultivate. Ritmul

de mare capacitate pentru 
recoltei

Cum pot lucra
uteciștii in• •

de pionieri
(Urmare din pag. I)

dascălii care sint comandanți, 
chiar și de către părinți — ex
plica tovarășa Elena Poparad 
Mantho, vicepreședinte al 
C.N.O.P.

Pentru pionieri, vîrsta instruc
torului utecist, apropiată de a 
lor, înseamnă posibilitatea de 
comunicare, intrucitva, de la egal 
la egal, de colaborare. Intervine 
in plus necesitatea de a cunoaș
te o realitate foarte diversă. Or. 
instructorii, prin însuși faptul 
că reprezintă o mare diversita
te de profesii, locuri de muncă, 
organizații 
muncitori, 
studenți etc. 
intermediari 
care copiii doresc să-l cunoască. 
Activitatea instructorului nu 
este „vorbită", ci făcută, nu Îs 
spun copiilor despre ceva, ci-i 
ajută să realizeze ceva, comple- 
tindu-1 fericit pe comandant.

Cineva afirma in decursul 
discuției, că de cind instructo
rul ajutător este prezent in de
tașamentul de pionieri, activi
tatea se desfășoară mai lejer, 
mai mult in aer liber, se pune

U.T.C. — că sint 
țărani, tehnicieni, 
— îi introduc fără 
în acest univers pe

care ti

minerit 
la mai

se va reproșa poate că nici 
bătrinul miner nu și-a oferit 
serviciile ? Poate. Dar drama 
omului care a cunoscut glo
ria succeselor profesionale 
de odinioară, uitat acum pe 
un stat de pensii, e o fatali
tate sau mai degrabă o risipă 
cu o avuție umană care tră
iește lingă noi ? Sint convins 
că virstnica noastră gazdă ar 
fi utilă tinerilor și la „pune
rea pe picioare" a căminului 
muncitoresc, și la propagan
da necesară pentru 
in rîndul tinerilor și 
cite altele...

Iată un adevăr pe
nerii din Sibiu l-au înțeles. 
Cercurile lor tehnice, exem
plu de ceea ce poate face 
pasiunea și spiritul intre- 
prid, beneficiază de asistența 
tehnică dar și de priceperea 
unor mîini indeminatice care 
nu vor să se odihnească nici 
Ia pensionare. Nevoia de bă- 
trini e nevoia de înțelepciune 
și cine simte această necesi
tate n-are de-a face cu orgo
liul nemăsurat și atit de pă
gubaș care ne încearcă une
ori cind sintem tineri. Iată 
de ce am simțit nevoia aces
tor însemnări care invită la 

' a inventaria eficace înțelep
ciunea care așteaptă solicita
rea noastră.

spus

lucru 
toate

din

sînt 
uni-

acesta se 
avantajos 
agricole : 
evitarea 
prin crearea condițiilor optime 
de însămînțare cu culturi duble 
a întregii suprafețe eliberată de 
păioase. Peste 60 la sută din su
prafață este însămînțată cu po
rumb pentru boabe și cu culturi 
legumicole. De asemenea, 
cooperativele agricole 
Curcani, Clejani și Giurgiu, com
binele au mers ca ceasornicul, 
peste zece ore din zi. Hrana 
mecanizatorilor este adusă in 
cîmp, cum tot aici li se asigură 
piesele de schimb și alimentarea 
cu carburanți. Mereu se află la 
dispoziția mecanizatorilor, mij
loacele de preluare a ^griului. 
Camioanele și tractoarele cu 
remorci transportă la bazele de 
recepție noua recoltă. O preci
zare : la zi, cifra ce redă canti- . . 
tatea 
baze, la contracte, de către uni
tățile agricole cooperatiste din

răsfrînge de două ori 
asupra cooperativei 

în primul rind prin 
pierderilor iar apoi,

județul Ilfov, înseamnă peste 30 
îa sută din ceea ce s-a prevăzut. 
Recolta bună (sînt estimate de
pășiri de peste două sute de

kilograme la hectar), permite 
suplimentarea cantităților con
tractate cu citeva mii de tone.

La Vedea, mecanizatorii Petre 
Gudină, Păun lovșa, Stelea Mi- 
rea și Vasile Canu sînt cei mai 
buni dintre cei care lucrează cu 
combinele C 3, iar Vasile Iancu 
și Nedelea Frăsineanu au stabi
lit. adevărate recorduri la recol
tarea griului cu combinele 
Gloria. Ritmul impus de ei re
coltatului, se dovedește acum în 
faptul că din cele 730 de hecta
re de grîu aproape 400 au și 
fost eliberate. Recolta este de
pozitată în magaziile cooperati
vei precum și în spațiile ame
najate. Trei grajduri de animale 
au fost pregătite în acest scop. 
S-a asigurat astfel depozitarea 
corespunzătoare, în straturi sub
țiri, a noii recolte, procentul ri
dicat de umiditate înregistrat in 
urma ploilor căzute nefiind un 
impediment în mobilizarea la 
capacitate deplină a mijloacelor 
de recoltare. Aici, la Vedea, de 
fapt, recoltatul griului se va 
încheia după cum ne spune 
tovarășul Nicolae Bădoi, pre
ședintele unității, cel tîrziu du
minica viitoare. In acest scop, 
douăsprezece ore din zi combi
nele funcționează, iar cinci sute 
de cooperatori participă la re
coltarea manuală a griului.

I

I

.. 'V

de grîu transportată în

Ion Parșsrhiv Maria Vlad

detașamentele
M. Tudoraehc

Ion Grigore Florica loniță Ion Dobre
inventivitate, pe 
are importanță, 
lipsește catalo- 

în-

La Complexul zootehnic Oinacu, pentru a recolta orzul, au fost 
repartizate cinci combine. Dar n-au ajuns bine in lan și defec
țiunile au și apărut. O dovadă a „responsabilității" deosebită la 

reparații.

X

CURIER JURIDIC
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mare accent pe 
joc. Și, ceea ce 
instructorului îi 
gul, pe care, comandantul 
structor, chiar dacă nu-1 ia cu 
el în activitățile pionierești, co
piii îl au în memorie de la ora 
de clasă. Nu trebuie luată a- 
ceasta drept o critică la adresa 
comandanților instructori, ci re
cunoscută ca o realitate ; că el 
este omul competent, cu expe
riența și pregătirea de dascăl, 
cu idei foarte bune, cu o con
cepție organizatorică, dar, prin 
firea lucrurilor, prin vîrsta une
ori. nu pot ține ritmul unei ac
tivități mai dinamice, specifice. 
Printr-o bună conlucrare între 
organele U.T.C. și cele ale or
ganizației pionierilor s-a 
că apelul pentru munca 
structor trebuie adresat 
mai buni uteciști.

Cu puțină imaginație 
tem da seama ce presupune 
zența într-o școală a 10—12 
ciști, fiecare mandatar al 
profesii, 
atitea 
zează 
grupe 
pune 
feroviar, altul, pasionat sportiv, 
organizează o echipă sportivă...

Ne amintim cit de insistent 
s-a discutat despre instructor — 
factor important al orientării 
profesionale. Pe bună dreptate. 
Cine poate face în fața școlari
lor pledoarii mai credibile și 
mâi argumentate despre profe
sii, decit cei ce le practică ?

E bine, credem, că experi
mentul n-a fost conceput cu in
strucțiuni și nu s-a primit o 
schemă de urmat, ci s-a început 
doar cu ideea de a atrage ute
ciști deștoinici să lucreze cu co
piii. Ținind seama că au fost și ei 
pionieri se înțelege că nu le este 
foarte greu să găsească un lim
baj comun, metode potrivite de 
lucru cu copiii, de colaborare cu 
ei, găsind și tonul și tactul ce se 
impun. Fiecare instructor a adus 
ceva inedit, a ajuns la un rezul
tat, la o sudură a sa cu colecti
vul pionieresc, in 
Ceea ce înseamnă
— primul pas.

Iată dar, numai
concluzive ale experimentului 
care spune, in esență, că prin in
structor pionierul învață foarte 
de timpuriu specificul, ritmul și 
normele vieții uteciste de la ti
neri eare se situează in fruntea 
profesiilor lor și in activitatea 
obștească. Cu timpul, poate, 
acești instructori își vor aduce 
permanent intre copii însoțitori
— alți uteciști. colegi de muncă, 
cu alte priceperi și pasiuni, co
laboratori ai muncii comandan
ților prin mijlocirea cărora se 
pot diversifica și mai mult acti
vitățile.

înțeles 
de m- 

celor

ne pu- 
pre- 
ute- 
unaj 

Putem presupune tot 
activități. Unul organi- 

cerc de electronică, altul 
de educație sanitară, altul 
bazele cercului micului

Se cere a fi puse mai bine la 
punct colaborarea comandant- 
instructor, ajutor, precizindu-se 
ce pot și ce trebuie să-și ceară 
aceștia reciproc, pentru o activi
tate armonioasă cu copiii, care 
să evite paralelismele. Instructo
rul are nevoie de la coman- 
dantul-instructor de îndru
mări metodologice. el fiind 
pedagogul care stăpinește ști
ința de a lucra cu copiii, ști
ință ce trebuie transferată in
structorilor ca aceștia să o alătu
re plăcerii de a lucra cu copiii. 
De aceea organizațiile U.T.C. tre
buie să mențină cu exigență șta
cheta ridicată atunci cind reco
mandă tineri pentru funcția de 
instructori, aceștia să fie in con
tinuare aleși dintre cei mai buni 
uteciști, reprezentind cele mai 
diverse profesii și Înclinații. Tre
buie generalizată practica 
a unor organizații U.T.C. 
controlează instructorii la 
locului, in acțiuni, ii ajută, dar 
îi și pun să raporteze in adunări 
generale asupra modului in care 
lucrează.

Factorii locali ai celor două 
organizații ar putea iniția in 
vara aceasta schimburi de expe
riență — in prezența și a altor 
uteciști, care urmează să fie se
lecționați ca instructori — pen
tru a învăța unii de la alții, iar 
începătorii să se inițieze ; 
schimb de experiență de la care 
să nu lipsească comandanți. In
structorii pot fi reuniți și in
tr-un instructaj metodic. Se aș
teaptă o rubrică a instructorului 
ajutător în „Educația pionie
rească". Instructorii au solicitat 
mai multe materiale pentru ei, 
de inițiere, de metodă. Solici
tări față de care organizatorii 
discuției au dovedit receptivi
tate.

Cu certitudine, anul școlar care 
va începe, va găsi în școli mult 
mai mulți uteciști instructori de 
pionieri.

bună 
care 
fa(a

primul 
foarte

cîteva

Cafp' Petru, Timișoara: Ma
rini. Constantin, Com. Vărbilău, 
jud. Prahova : Constituția Re
publicii Socialiste România con- 
shcrA”Jn ari. 191 dreptul la o- 
dihnă ca principiu fundamental. 
Dreplul'lâ odihnă este un drept 
complex care cuprinde : repau
sul in timpul de lucru ; repao- 
sul zilnic prin limitarea zilei 
normale de lucru la cel mult 8 
ore, iar in sectoarele cu muncă 
grea și foarte grea la rnai puțin 
de 8 ore ; repaosul săptămînal 

de sărbătoare 
anual de o- 

vom referi in 
la această ul- 
dreptului la

și cel din zilele 
legală : concediul 
dihnă plătit. Ne 
cele ce urmează 
timă formă a 
odihnă.

Primul concediu de odihnă 
la care au dreptul cei nou an
gajați și cei reîncadrați in mun
că în cazul că au întrerupt vi 
chimea 
trivit 
26/1967 
odihnă 
anul calendaristic în care a avut 
Ioc angajarea, respectiv reanga-' 
jarea — după împlinirea unei 
vechimi neîntrerupte de 11 luni. 
Dacă această vechime se împli
nește in anul calendaristic ur
mător, angajalul va beneficia a- 
tîț de concediul aferent acelui 
an, cit și de concediul cuvenit 
pe anul precedent.

Potrivit art. 125 din Codul 
Muncii, durata concediului a- 
nual de odihnă se stabilește in 
raport cu vechimea în muncă, 
intre limitele de 15—24 zile lu
crătoare (pină la 5 ani — 15 
zile lucrătoare ; de la 5 la 8 ani
— 16 zile lucrătoare : de la 8 la 
11 ani — 17 zile lucrătoare ; de 
la 11 la 14 ani — 18 zile lucră
toare : de la 14 — 17 ani 19 zile 
lucrătoare ; de la 17 la 20 de ani
— 21 zile lucrătoare : peste 20 
de ani — 24 zile lucrătoare). Ali
neatul 2 al aceluiași articol pre
vede că cei care lucrează in 
locuri de muncă cu condiții vă
tămătoare, grele sau periculoase, 
precum și cei care au funcții de 
conducere a unităților și asi- 
milații lor beneficiază, in condi
țiile stabilite de prevederile le
gale, in afara concediului acor
dat in raport cu vechimea în 
muncă, de un concediu supli
mentar. în legătură cu durata 
concediului, este de menționat 
situația angajaților minori, pen
tru care există un regim deroga
toriu, limitele fiind fixate între 
18—24 zile lucrătoare. Astfel, 

concediul este de 24 zile lucră-

•,o— ■
se acordă — po-, 

art. 12 din Legea 
privind concediul de 
al angajaților — in

toare pentru minorii pină la 16 
ani 21 zile lucrătoare pentru 
minorii de la 16—17 ani și 18 
zile lucrătoare pentru minorii de 
la 17 la 18 am.

Art. 126 djn Codul Muncii pre
vede : „Concediu} de odihnă se 
efectuează integral in fiecare an 
calendaristic ; concediul se poate 
acorda și fracționaț. dacă inte
resele serviciului o cer sau la 
solicitarea celui in cauză, atunci 
cind interesele serviciului per
mit. cu condiția insă ca una din 
fracțiuni să fie de cel puțin 15 
zile".

Actele normative aplicabile în 
materie stabilesc că, pentru peri
oada concediului de odihnă, an- 
gajații beneficiază de o indemni
zație calculată pe baza salariu
lui mediu realizat in ultimele 
12 luni, care se plătește anti
cipat.

Concediul de odihnă care nu a 
putut fi efectuat in cursul anu
lui calendaristic pentru care ,e 
cuvenea, datorită unor motive 
justificate, se. va efectua in 
cursul anului următor. Compen
sarea in bani a concediului de 
odihnă nu poate avea loc decit 
în situații expres prevăzute de 
lege : art. 19 din Legea 26/1967 
arată cazurile în a căror pre
zență poate avea compensarea: 
în cazul in care contractul de 
muncă al angajatului a încetat 
înainte ca el să-și fi efectuat 
concediul : in cazul scoaterii an
gajatului din producție timp de 
peste 12 luni ; in cazul chemării 
angajatului pentru îndeplinirea 
stagiului militar ; in cazul dece
sului angajatului.

în legătură cu rechemarea din 
concediu, arătăm că aceasta se 
poate realiza numai pentru ne
voi de serviciu neprevăzute și 
urgente, care fac ca prezența an
gajaților in unitate să fie stric 
necesară, pe baza dispoziție 
scrise a conducerii unității, dat 
cu acordul organului sindic! 
din unitatea respectivă. In acet 
caz, angajații au dreptul 1 
rambursarea cheltuielilor ț 
transport (dus-lntors) și a che 
tuielîlor legate de efectuări 
concediului în altă localita' 
egale cu sumele cheltuite pe 
tru prestații de care n-au n 
putut beneficia din cauză reci 
mării. Trebuie însă mențio: 
că se rambursează numai eh 
tuielile efectuate de angajat, 
șt cele privind membrii de far 
lie cu care s-a deplasat in c 
cediu în altă localitate.

VIOREL CIOBAN

vind.

Foto ; GH. CUCUPlaja se numește... „Venus“.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat a! Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au primit din partea tovarășului JUMJA- 

AGIIN ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Mongole, și a tovarășului 
SONOMIN LUVSAN, prim-vicepresedinte al Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii Populare Mongole, următoarea te
legramă:

Permiteți-ne să vă exprimăm dumneavoastră și. prin dumnea
voastră, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România sincere mulțumiri pentru felicitările 
și urările de bine prilejuite de alegerea noastră în funcțiile de 
președinte al Consiliului de Miniștri și de prim-vicepreședinte 
al Prezidiului Marelui Hural Popular ale Republicii Populare 
Mongole. . . , ,Sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie și colaborare intre 
popoarele noastre se vor dezvolta și întări neabătut în continuare 
spre binele popoarelor mongol și român, în interesul întăririi 
păcii și prieteniei între.popoare.

Folosindu-ne de acest prilej, vă dorim sănătate și noi și mari 
succese în activitatea dumneavoastră dedicată construirii socia
lismului în România frățească, în interesul cauzei păcii și se
curității popoarelor.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit din
partea primuJui-ministru al guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, FAM VAN DONG, următoarea telegramă :

Am primit mesajul dv. de condoleanțe adresat cu ocazia de
cesului viceprim-ministrului Republicii Democrate Vietnam, 
Phan Ke Toai, și doresc să vă transmit viile mele mulțumiri.

Marți dimineața, a părăsit 
Capitala, indreptindu-se spre 
Republica Malgașă, tovarășul 
Petre Lupu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul muncii, pentru a par
ticipa la lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al partidului 
..Congresul pentru Independența 
Madagascarului" (A.K.F.M.).

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, au fost prezenți tovară
șul Florian Dănălache. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești, și activiști de partid.

La Ministerul Comerțului Ex
terior au început, marți dimi
neață. tratative între delegațiile 
economice ale Republicii Socia
liste România și Republicii Ara
be Siriene.

Delegația română este con
dusă de Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
iar delegația siriană de Moha
med Imadi, ministrul economiei 
și comerțului exterior din a- 
ceastă țară.

La tratative participă Souheil 
Ghazzi, ambasadorul Republicii 
Arabe Siriene la București.

La 17 iulie a.c„ George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit pe James Calla
ghan, vicepreședinte și trezorier 
al Partidului Laburist din Marea 
Britame, și Ronald G. Hayward, 

• -sectetar generaf
aflati în Vizită în țara noastra la 
invitația C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii care a a- 
vut loc. cu acest prilej au fost 
abordate unele/aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

Marți la amiază, a părăsit Ca
pitala delegația de activiști ai 
P.S.U.G., condusă de Horst 
Wambutt șeful Secției industriei 
m.ateriâl-'ior de bază a C.C. al 
P.S.U.G, .care, la invitația C.C. 
al P.cR.. a făcut o vizită de 
șchimfi de experiență în țara 
noastră.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală, la invitația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, o delegație 
a Consiliului Legislativ Național 
(Parlamentul) din Republica 
Zair, condusă de Tshisekedi Wa 
Mulumba, vicepreședinte al Con
siliului.

România—Noua Zeelandâ 
în „Cupa Davis"

UN VAS DE ARGINT
DENUMIT „SAEATIERA..."
îmi revine plăcut în minte, a- 

propo de „Cupa Davis", un in
teligent joc de cuvinte folosit de 
Gheorghe Mitroi in titlul unui 
cursiv dedieat tenisului jucat pe 
cimp: Cupa „de-vis"... A 62-a 
ediție a prestigioasei competiții 
revine în fruntea actualității 
sportive internaționale, la sfîr- 
șitul acestei săptămini. Vineri, 
sîmbătă și duminică, la arena 
„Progresul" din Capitală, patru 
meciuri de simplu și unul jucat 
in patru, vor hotări cine — Ro
mânia sau Noua Zeelandă ? — 
va trece mai departe in finala 
zonei europene (grupa A). Spor
tivii de la antipozi, in formația 
Brian Fairlie. Onn5' Parun, Jeff 
Simpson și căpitanul nejucător 
John Lockington se află deja 
de 4 zile în București. Fairlie 
are „in picioare", cum se spune, 
două sezoane pline în circuitele 
de tenis W.C.T. și un turneu de 
simplu (Londra) ciștigat in fața 
luj Mark Cox. A trecut recent și 
pe la Gstaad, în Elveția, unde 
Năstase i-a dat posibilitatea 
să-și ia mai devreme bilet pen
tru avionul de București, elimi- 
nîndu-1 cu 2—1 (ultimul set la 
zero), în timp ce el, Năstase, a 
mai zăbovit ca să-și adjudece 
titlul într-o finală cu Roy Emer
son...

Parun. finalist în open-ul Aus
traliei, a cedat strîns la John 
Newcombe;’ Simpson (21 ani),

Republica Columbia sărbăto
rește, la 20 iulie, ziua sa na
țională — cea de-a 163-a ani
versare a proclamării indepen
dentei de stat. Pentru a marca 
acest apropiat eveniment, Insti
tutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organi
zat marți o seară culturală.

Marți, a părăsit Capitala de
legația Crucii Roșii poloneze, 
condusă de Jan Tarasiewicz, se
cretarul acestei organizații, care 
a făcut o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie a 
Republicii Socialiste România.

Continuîndu-și călătoria prin 
țară, delegația Partidului Co
munist din Martinica, alcătuită 
.din tovarășii Armand Nicolas, 
secretar general, Alain Mansou- 
ela, membru al Comitetului 
Central, și Michel Nattes, 
membru supleant al Comi
tetului Central al P.C. din 
Martinica, a vizitat combi
natul siderurgic de la Hu
nedoara, sistemul Hidroenergetic 
șl de navigație de la Porțile de 
Fier, obiective sociale, cultural- 
istorice și turistice din județele 
Hunedoara, Mehedinți și Sibiu.

Mărfuri pentru export. Foto : GH. CUCU

și-a trecut în palmares o semi
finală la Newport, pierzind la 
australianul Giltinan, după ce-1 
eliminase pe Cooper. De cealal
tă parte a fileului vor sta, în 
afara lui Ilie Năstase — Ovici, 
Sântei, Viorel Marcu și căpita
nul nejucător Cristea Caralulis. 
Despre ei ce știm ? Că Năstase 
are la activ un Forest Hills, un 
Roland Garrosr.un mare premiu 
FILT’72 și 262 de puncte in cla
samentul pe anul in curs. Și că, 
la Scheveningen, Olanda a fost 
eliminată cu un memorabil 3—2, 
meci în care Toma Ovici l-a 
secondat perfect pe supercam- 
pionul Năstase...

Arbitrul întîlnirii a fost accep
tat în persoana lui G. P. Hu
ghes, membru al federației bri
tanice de tenis. Să facem un 
scurt tur de orizont în „schema" 
ediției a 62-a: câștigătoarea gru
pei europene A — numiți dum
neavoastră una dintre cele pa
tru finaliste: România. Noua 
Zeelandă, U.R.S.S. sau Franța — 
va juca în interzonal cu ciști
gătoarea zonei americane: în 
grupa europeană B (semifinale: 
Cehoslovacia — R. F. Germa
nia și Italia — Spania) învin- 
gătoarea va primi replica ciști- 
gătoarei zonei asiatice. Și așa 
mai departe. Cupa asta e 
„de-vis“...

VIOREL RABA

Miting de solidaritate 
a tineretului cu lupta 
poporului și tineretului 

coreean
La Casa de cultură a tinere

tului și studenților din Iași a 
avut loc, marți, un miting de so
lidaritate a tineretului cu lupta 
poporului și tineretului coreean.

Au participat numeroși tineri 
muncitori, elevi și sțudenți, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Mitingul a 
fost deschis de Leonid Gribin- 
cea, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Iași al U.T.C.

Adresînd un cald salut de prie
tenie frățească tineretului și 
poporului din R.P.D. Coreeană, 
Gheorghe Morărașu, prim-secre
tar al Comitetului județean Iași 
al U.T.C., a spus, printre altele, 
în cuvîntul său : între România 
și R.P.D. Coreeană, între parti
dele și popoarele noastre s-au 
statornicit și se dezvoltă trai
nice relații de prietenie și cola
borare multilaterală.

O pagină de cea mai mare 
importanță în cronica acestor 
raporturi au înscris-o vizita de
legației de partid și guverna
mentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
Coreea Populară, întîlnirile și 
convorbirile fructuoase avute cu 
tovarășul Kim Ir Sen. în conti
nuare, vorbitorul a subliniat că 
Partidul Comunist Român, Gu
vernul României Socialiste, po
porul și tineretul român sprijină 
cu hotărîre aspirațiile fierbinți 
ale poporului coreean de unifi
care pașnică și democratică a 
țării. (Agerpres)

Concursul de muzică 
ușoara „Mamaia’73“

Pe scena Teatrului de vară din 
Mamaia s-a deschis, marți seaj 
ra, Concursul național de muzică 
ușoară ,,Mamaia-1973“.

Au luat parte Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, personali
tăți de seamă ale vieții noastre 
muzicale.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de muzicologul Nicolae 
Călinoiu, director adjunct al Di
recției instituțiilor de spectacol

Lotul A — Caraimanul 
Bușteni 6—1 (2—0)

Stadionul ..Caraimanul" din 
Bușteni a găzduit ieri după a- 
miază. in prezența a 3 00t) de 
spectatori, meciul de fotbal din
tre Lotul reprezentativ și forma
ția locală. Caraimanul. „Tricolo
rii" au obținut victoria la scorul 
de 6—1. Au marcat : Dudu Geor
gescu (4), Troi și Țarălungă.

Lotul reprezentativ a jucat în 
următoarea componență : Haidu 
(Adamache) — Sătmăreanu (Tă- 
năsescu), Antonescu (Sameș), 
Dinu. Deleanu (Velea) — Dumi
tru, Radu Nunweiiler (Anca) — 
Troi, Dobrin (Dembrovschj), 
Dudu Georgecu, Marcu (Țară
lungă). Toate schimbările au fost, 
efectuate la pauză. Dumitrache 
nu a jucat, fiind accidentat.

• După cum s-a anunțat, la
1 septembrie, la Tokio, campio
nul mondial de box la categoria 
grea, americanul de culoare 
George Foreman, își va pune 
titlul în joc în fața portoricanu- 
lui Joe King Roman.

• După trei probe, în con
cursul de pentatlon modern de 
la Varșovia, la individual con
duce Stoianov (Bulgaria) cu 
3 026 puncte, urmat de Peciak 
(Polonia) — 2 964 puncte, Liustih 
(Polonia) — 2 915 puncte, Brata
nov (Bulgaria) — 2 866 puncte, 
Konwinski (Polonia) — 2 828
puncte, Spîrlea (România) —
2 816 puncte etc. Clasamentul pe
echipe ; 1. Bulgaria — 8 442
puncte ; 2. Polonia A — 8 249
puncte; 3. Polonia B — 8 097 
puncte ; 4. România —- 7 935
puncte ; 5. Polonia (echipa de 
juniori) — 7 694 puncte. Cea 
de-a 3-a probă — tirul — a re
venit polonezului Trybusewicz 
cu 1 022 puncte.

A luat apoi cuvîntul Li Ho 
Zang. consilier al Ambasadei 
R.P.D. Corene la București. E- 
vocind lupta poporului coreean 
în războiul drept pentru elibe
rarea patriei, pentru libertate, 
împotriva agresiunii imperialis
te, precum și victoria istorică 
de Ia 27 iulie 1953, consilierul 
Ambasadei R.P.D. Coreene a 
spus : Unificarea patriei este o 
sarcină națională supremă pen
tru poporul coreean. Partidul 
Muncii și Guvernul R.P.D. Co
reene au făcut propuneri rezo
nabile în vederea rezolvării pro
blemei unificării și au depus 
toate eforturile pentru realiza
rea lor. Noi sperăm că autorită
țile sud-coreene să trateze în 
mod sincer propunerile partidu
lui și guvernului nostru pentru 
unificare.

Relevînd în încheiere relațiile 
prietenești și de colaborare din
tre popoarele român și coreean, 
vorbitorul a urat poporului și 
tineretului român noi succese în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al X-lea Congres și de 
Conferința Națională ale parti
dului.

Participanții la miting au vi
zitat la sfîrșit expoziția de foto
grafii „Aspecte din lupta tine
retului coreean pentru unifica
rea patriei", deschisă în holul 
Casei de cultură a tineretului și 
studenților.

artistic și a artblor plastice din 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, președintele Comi
tetului de organizare a festiva
lului.

Juriul concursului, compus din 
personalități proeminente ale 
vieții noastre artistice, are ca 
președinte de onoare pe compo
zitorul Ion Dumitrescu, preșe
dintele Uniunii compozitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, iar ca președinte pe compo
zitorul Pascal Bentoiu.

în prima seară a concursului 
au fost prezentate 15 melodii.

PROGRAMUL
turului campionatului diviziei A

la fotbal, ediția 1973/1974
ETAPA I (12 august) : Dina

mo—F.C. Constanța, C.F.R. 
Cluj—Petrolul, Steaua—C.S.M, 
Reșița, Steagul roșu—U.T.A., 
Jiul—Upiv. Craiova. Poli. Timi
șoara—Ă.S. A. Tg. Mureș, S.C. 
Bacău—Rapid, F.C. Argeș—„U“ 
Cluj, Poli. Iași—Sp. studențesc.

ETAPA A II-A (15 august) : 
„U“ Cluj—Poli. Iași. F.C. Con
stanța—Steaua, Petrolul—Dina
mo. A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. 
Cluj, Rapid—F.C. Argeș. Univ. 
Craiova—Steagul roșu, C.S.M. 
Reșița—Jiul, Sp. studențesc— 
Poli. Timișoara, U.T.A.—S.C. 
Bacău.

ETAPA A III-A (19 august) : 
Steaua—U.T.A., Dinamo—A.S.A. 
Tg. Mureș, Poli. Timișoara— 
Univ. Craiova, Jiul—F.C. Con
stanța, Poli. Iași—C.F.R. Cluj, 
,.U“ Cluj—Sp. studențesc, S.C. 
Bacău—Petrolul, F.C. Argeș— 
C.S.M. Reșița, Steagul roșu— 
Rapid.

ETAPA A IV-A (26 august) : 
C.F.R. Cluj—C.S.M. Reșița, Ra
pid—„U“ Cluj, Steagul roșu— 
F.C. Argeș. U.T.A.—Dinamo, Sp. 
studențesc—S.C. Bacău, Univ. 
Craiova—Poli. Iași, Poli. Timi
șoara—F.C. Constanța, Petrolul— 
Jiul, A.S.A. Tg. Mureș—Steaua.

F.TAPA A V-A (2 septem
brie) : F.C. Argeș—A.S.A. Tg. 
Mureș. Poli. Iași—Poli. Timișoa
ra. ,.U“ Cluj—Univ. Craiova, 
Steaua—Rapid. C.S.M. Reșița— 
Petrolul, F. C. Constanța—Stea
gul roșu, U.T.A.—Jiul, S.C. Ba
cău—C.F.R. Cluj, Dinamo—Sp. 
studențesc.

ETAPA A VI-A (9 septem
brie) : Univ. Craiova—Sp. stu
dențesc, C.S.M. Reșița—F.C 
Constanța, C.F.R. Cluj—Rapid, 
Poli. Timișoara—,.U“ Cluj, Jiul- 
F.C. Argeș. Steaua—Poli. Iași, 
A.S.A. Tg. Mureș—S.C. Bacău.

Bucuria de a trăi 
exprimată în desene

IN SALA DALLES A AVUT LOC VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
NAȚIONALE DE ARTĂ PLASTICĂ A PREȘCOLARILOR Șl ELEVILOR 

DIN ȘCOLILE PROFESIONALE SI LICEE

De bună seamă că asupra aces
tui eveniment, petrecut ieri, vom 
reveni cu însemnări mai ample. 
Acum, facem doar gestul de a-i 
oferi cititorului citeva date, care 
înscriu manifestarea artistică 
printre evenimentele de seamă 
ale vieții școlare.

Am ascultat-o, la început, pe 
Liliana Radu, pionieră, locțiitor 
al președintelui Consiliului mu
nicipal al pionierilor, cea care, 
avind cinstea să deschidă expo
ziția și să-i invite pe oaspeți — 
printre care-i amintim pe to
varășii Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Virgil Cazacu, prim- 
adjunct al ministrului educației 
și invățămintului, Virgiliu Ra- 
dulian, președinte al Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor, alți reprezentanți ai con
ducerii M.E.I., ai Uniunii Tine
retului Comunist, Organizației 
Pionierilor și Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, orga
nisme sub egida cărora s-a or
ganizat concursul de artă .plas
tică, precum și pe numeroșii co
legi prezenți — să o viziteze. 
„Vă rugăm să priviți gestul 
nostru de a deschide expoziția 
drept omagiu copilăriei, adoles
cenței și tinereții, adus construc
ției socialiste, fiecare lucrare 
nefiind altceva decît o explozie 
de lumină și suflet, o explozie 
a inimii pentru tot ceea ce este 
omenie și prețuire către partid, 
către patrie".

Adevărat, școlarii și elevii 
n-au uitat că, de la tribuna 
Conferinței Naționale a Organi
zației Pionierilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a îndem
nat să scrie poezii, să deseneze, 
să creeze, să exprime sentimen
tele și gindurile sincere ale ge-

Dinamo—Steagul roșu, Petro
lul—U.T.A.

ETAPA A VII-A (15 septem
brie) : Petrolul—Poli. Timisoara, 
Sp. studențesc—Jiul. U.T.A.— 
C.S.M. Reșița, F.C. Constanța— 
C.F.R. Cluj. Steagul roșu— 
Steaua, Rapid—Univ. Craiova, 
Poli. Iași—Dinamo, S.C. Bacău— 
F.C. Argeș, „U“ Cluj—A.S.A. 
Tg. Mureș

ETAPA A VIII-A (30 septem
brie) : Jiul—Rapid. C.F.R. Cluj— 
Steagul roșu. F.C. Argeș—Sp. 
studențesc, A.S.A. Tg. Mureș— 
U.T.A., Univ. Craiova—F. C. 
Constanta, Dinamo—Poli. Timi
șoara, C.S.M. Reșița—„U“ Cluj, 
Steaua—Petrolul, Poli. Iași—S.C. 
Bacău.

ETAPA a IX-A (7 octom
brie) : Steagul roșu—A.S.A. Tg. 
Mureș, Poli. Timișoara—Jiul, 
„U“ Cluj—C.F.R. Cluj, Petrolul— 
Poli. Iași, Rapid—Dinamo, Sp. 
studențesc—Steaua, S.C. Bacău— 
C.S.M. Reșița, U.T.A.—Univ. 
Craiova, F.C. Constanța—F.C. 
Argeș.

ETAPA A X-A (21 octom
brie) : Univ. Craiova—Dinamo, 
F.C. Constanța—U.T.A.. Poli. 
Timișoara—Steaua, C.S.M. Reși
ța—Steagul roșu, „U“ Cluj—S.C. 
Bacău, Sp. studențesc—C.F.R. 
Cluj, F.C. Argeș—Petrolul, Ra
pid—A.S.A. Tg. Mureș, Jiul— 
Poli. Iași.

ETAPA A XI-A (28 octom
brie) : S.C. Bacău—F.C. Con
stanța. .Steaua—F.C. Argeș, Poli. 
Iași—C.S.M. Reșița, U.T.A.—Sp. 
studențesc. A.S.A. Tg. Mureș— 
Univ. Craiova, Petrolul—Rapid, 
C.F.R. Cluj—Poli. Timișoara, 
Steagul roșu—Jiul, Dinamo—,,U“ 
Cluj.

ETAPA A XII-A (4 noiem
brie) : Rapid—U.T.A.. Poli. Ti
mișoara—Steagul roșu, Sp. stu

Foto : O. PLEC AN

nerației care devine. Și au as
cultat. Se află adunate aici, in 
expoziție, in cele 1 500 de de
sene — atit de greu selectate 
din atîtea zeci de mii care au 
intrat în concursul de artă plas
tică, organizat în acest an în- 
cepind cu preșcolarii și termi- 
nînd cu elevii liceeni — un 
spectacol al talentului celei mai 
tinere generații din toate colțu
rile țării. Este, precum spunea 
în cuvîntul de deschidere Gh. 
Achiței, rectorul Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu“, o expoziție care pune la în- 
demînă un nou alfabet estetic, 
exprimînd sensibilitatea vîrstei 
copilăriei și adolescenței pentru 
ceea ce se întîmplă cu oamenii 
acestei societăți, cu țara, cu ei, 
o dorință de comunicare prin 
farmecul culorii și al liniei, a 
realității, a actualului socialist.

Găsiți-vă răgazul să poposiți 
în sălile de expoziție Dalles. Nu 
veți regreta. Veți fi martori ai 
unui dialog realizat prin desen 
între generațiile de copii, și cu 
maturtitjcătbrâ vor să le comu
nice temperatura la care tră
iesc aceste zile, această viată 
nouă —de școală, de muncă, de 
împlinire, mesaj sincer spre 
înălțimile valorilor spirituale.

L. LUSTIG

PATRU PREMII 
la Olimpiada 

internaționala de 
matematică

S-a întors de la Moscova lo
tul de elevi care a reprezentat 
țara noastră la a 16-a ediție 
a Olimpiadei internaționale de 

dențesc—F.C. Constanța, A.S.A. 
Tg. Mures—-Petrolul, ,,U“ Cluj— 
Steaua, Jiul—S.C. Bacău, C.S.M. 
Reșița—Dinamo, F.C. Argeș— 
Poli. Iași, Univ. Craiova— 
C.F.R. Cluj.

ETAPA A XIII-A (11 noiem
brie) : C.F.R. Cluj—F.C. Argeș, 
F. C. Constanța—Poli. Iași, 
C.S.M. Reșița—Poli. Timișoara, 
Dinamo—Steaua, S.C. Bacău— 
Univ. Craiova, U.T.A.—„U“ Cluj, 
Rapid—Sp. studențesc, Jiul— 
A.S.A. Tg. Mureș, Steagul roșu— 
Petrolul.

ETAPA A XIV-A (18 noiem
brie) : Univ. Craiova—C.S.M. 
Reșița, A.S.A. Tg. Mureș—Sp. 
studențesc, „U“ Cluj—Jiul, Poli. 
Timișoara—Rapid, Petrolul—F.C. 
Constanța, Steaua—C.F.R. Cluj, 
Poli. Iași—Steagul roșu, F.C. 
Argeș—U.T.A.. Dinamo—S. C. 
Bacău.

ETAPA A XV-A (25 noiem
brie) : Jiul—Steaua, F.C. Ar
geș—Univ. Craiova. C F.R. 
Cluj—Dinamo, F.C. Constanța— 
A.S.A. Tg. Mureș, Rapid—C.S.M. 
Reșița. U.T.A.—Poli. Iași. S.C. 
Bacău—Poli. Timișoara, Steagul 
roșu—,.U“ Cluj, Sp. studențesc— 
Petrolul.

F.TAPA A XVI-A (2 decem
brie) : Petrolul—„U“ Cluj, F.C. 
Constanța—Rapid, Poli. Timi
șoara—F.C. Argeș, Dinamo— 
Jiul, Steagul roșu—S.C. Bacău, 
Steaua—Univ. Craiova, C.F.R. 
Cluj—U.T.A., C.S.M. Reșița—Sp. 
studențesc, Poli. Iași—A.S.A. Tg. 
Mureș.

ETAPA A XVII-A (9 decem
brie) : A.S.A. Tg. Mureș—C.S.M. 
Reșița, Univ. Craiova—Petrolul, 
Sp. studențesc—Steagul roșu, 
Rapid—Poli. Iași. Jiul—C.F.R. 
Cluj. U.T.A.—Poli Timișoara, 
S.C. Bacău—Steaua. ,.U“ Cluj— 
F.C. Constanța, F.C. Argeș—Di
namo. 

matematică, găzduită anul aces
ta de capitala Uniunii Sovietice.

Ca și în anii trecuți, olimpicii 
noștri — opt elevi din anii III 
și IV de liceu — in confruntarea 
cu cei 125 de concurenți — din 
16 țări — au dovedit o bună 
pregătire matematică, patru 
dintre ei clasîndu-se printre 
premianți. îi vom cita pe cei 
care ne-au adus trofeele olim
pice, dar și pe ceilalți colegi 
din Iot, întrucit întreaga echipă 
a luptat pentru afirmarea școlii 
matematice românești.

Premiul II : Adrian Ocneanu, 
Liceul „Mihai Viteazul" Bucu
rești.

Premiul III : Iulian Appel, 
Liceul nr. 21, București : Vaie- 
riu Anisiu, Liceul „Nicolae Băl- 
cescu", Cluj ; Alexandru Bu- 
ium, Liceul „Gh. Lazăr", Bucu
rești.

Ceilalți membri ai lotului : 
Mihnea Colțoiu și Mihai Neșu- 
lescu, Liceul „Gh. Lazăr", Bucu
rești ; Gheorghe Balaban, Li
ceul „Ovidiu", Constanța ; Nico
lae Buruiană, Liceul nr. 1, 
Alexandria.

M. V. 
rowM-m-up!* wj..... . ............. .

DIALOG MUNCITORI 
— SȚUDENȚI

O lăudabilă inițiativă a Aso
ciației Studenților Comuniști din 
Centrul Universitar București și 
a Clubului „UNIVERSITAS", 
care au organizat la sediul clu
bului o intilnire dialog cu ute- 
ciștii Uzinelor „Timpuri noi" din 
Capitală. „Nu este prima acțiune 
de acest fel — ne spune preșe- 
dintrele clubului, student la 
geografie, Gabriel Constantines- 
cu — am mai avut in mijlocul 
nostru și pe tinerii muncitori de 
la Uzinele „23 August". în 
cursul acestei săptămini ne vor 
răspunde la invitații, uteciștii 
de la Uzinele „Aversa" și „Elec
tronica". Scopul acestor întru
niri. colegiale și prietenești, este 
acela de a ne cunoaște mai bine 
și mai profund preocupările, 
ideile și pasiunile, de a ne fa
miliariza unii cu uzina și oa
menii ei, iar ceilalți cu munca 
și viața studențească". De acord 
cu cele spuse de tovarășul Ga
briel Constantinescu, dar cum 
rămine cu prezența invitaților. 
Să nu fi știut oare adresa clu
bului ? Posibil. Dar este păcat 
să _ ratezi o asemenea acțiune 
avînd prezenți numai șase u- 
teciști. Nimeni din conducerea 
organizației U.T.C. a uzinei. 
Pentru ca asemenea întruniri 
să-și atingă scopul este bine ca 
ambele părți — invitați și gazde 
— să răspundă cu același entu
ziasm.

ION PASAT

{-■/.TBWB
„ȚĂNDĂRICĂ", 

ACASĂ LA 
SPECTATORI

Pentru inceput în cartierele 
Eerceni și Drumul Taberei, cu 
caracter mai mult experimental, 
aclorii teatrului „Țăndărică" vor 
schimba scena cu strada, adueîn- 
du-și eroii-păpuși in mijlocul 
copiilor din cele mai mari zone 
locuite ale Capitalei. Repre
zentațiile sînt, de fapt, impro
vizații la scenă deschisă, întîl- 
niri directe ale celor doi factori 
care condiționează spectacolul: 
actori și public. Sub antrenanta 
deviză „Păpușile cuceresc stra
da", inițiativa teatrului pentru 
copii tinde să dinamizeze viața 
spirituală, mai ales a acestei ca
tegorii de public din Capitală.

* .Botanica generală și siste
matică" de prof. luliu Morariu 
este deseori solicitată de specia
liști de peste hotare. Din acest 
motiv proiectul de plan al Edi
turii „Ceres" pe anul 1973 pen
tru cea de-a III-a ediție promi
tea că „lucrarea va avea cu
prins în limbile franceză și en
gleză". Volumul a apărut, însă, 
fără ca editura amintită să-și fi 
respectat angajamentul.

• Biblioteca „V. A. Urechilă" 
din Galați a identificat, un vo
lum „Rafturile rarietăților" — o 
carte rară care a aparținut fi
lozofilor greci Filostrat și Ka- 
listrat. din Lemnos, datînd din 
perioada secolelor II—111 e.n. 
S-a .stabilit că această ..piesă", 
care n-a mai fost înregistrată 
pină acum in cataloagele țării, 
H .făcut parte clin reputata bi
bliotecă a domnitorului moldo- 
valah Nicolae Mavrocordat. S-a 
identificat locul și anul editării : 
Paris, 1608. Această valoroasă 
descoperire aparține bibliografu
lui cercetător, profesorul Ion 
Mărunțelu.

VASILE CABURGAN

Ț muzicalf. I
în șirul festivalurilor muzicale 

ce corelează în acest iulie sta
giunea artistică, studenții clujeni 
vin cu o propunere inedită : Pri

mul Festival de muzică veche 
din România.

La redacție am primit din 
partea Clubului Cultural studen
țesc al Universității „Babeș- 
Bolyai", o invitație la deschi
derea acestui festival care ur
mează să se desfășoare pină la 
12 august. Susținut de formația 
„Instrumental Consort" a Uni
versității clujene, prima ediție își 
propune o amplă prezentare a 
vieții muzicale clujene intr-o 
suită de concerte speciale care 
cor avea loc în case de rezonan
ță istorică a orașului.

Suita manifestărilor muzicale 
va fi însoțită de o Expoziție de 
lucrări de artă plastică cu tema
tică muzicală, (la sala Club a 
Institutului de Medicină) și o 
Expoziție de documente muzica
le clujene (la sala Clubului 
Cultural studențesc).

I.S.

ȘTAFETA FETELOR...
în județul Galați, a fost dat 

startul ștafetei concurs — „Pre
zența fetelor in viata județului". 
Organizată din inițiativa Comi
tetului județean U.T.C., ștafeta 
are drept scop reflectarea și 
sporirea aportului tinerelor fete 
în domeniile de activitate ale 
vieții sociale. Dintre obiectivele 
urmărite menționăm pe cele vi- 
zînd activitatea profesională 
(participarea fetelor la realiza
rea cincinalului înainte de ter
men, prin realizarea principali
lor indicatori de plan, inovații, 
realizări, economii la materii 
prime și materiale. reducerea 
cheltuielilor la 1 000 de lei, ri
dicarea calității produselor, creș
terea producției animale și ve
getale etc), activitatea cultural- 
artistică (constituirea unor cer
curi de muzică, artă plastică, 
literare, de pirogravură etc; 
participarea fotelor la formațiile 
cultural-artistice. antrenarea lor 
la mișcarea sportivă de masă și 
performanță), activitatea politi
că (preocuparea fetelor pentru 
cunoașterea și aplicarea în prac
tică a principiilor politicii parti
dului și statului nostru, inițierea 
unor activități politico-educati
ve) și activități gospodărești și 
de educație familială .

Realizările obținute vor fi tre
cute in albume speciale, în care 
tinerele fete își pot oglindi, ală
turi de frumusețea chipului și 
a vîrstei, frumusețea faptelor.

E.S.

Concurs
de admitere în avia
ția civilă la urmă

toarele școli :
1. Școala militară de aviație 

„Tra ian Vuia" Mediaș cu du
rata de 3 ani, pentru specia
litățile:
- mecanic avioane turbo

propulsoare și turboreactoare
- mecanic instalații elec

trice și aparate de bord
- electromecanic radio - 

radiolocciție bord
2. Școala militară de mai

ștri și subofițeri artilerie 
A.A. Brașov, cu durata de 
3 ani pentru specialitatea:

- electromecanic radio- 
radiolocație pentru aparatură 
de protecția navigației ae
riene.

Se pot prezenta la concurs 
absolvenții școlilor profesio
nale sau echivalente din me
serii înrudite, avind minimum 
un an stagiu in producție sau 
absolvenții de licee teoretice 
(secția reală) și licee indus
triale, cu diplomă de baca
laureat.

La examen se admit candi
dați incorporabili, in curs de 
efectuare a stagiului sau cu 
stagiul militar satisfăcut, in 
Virstă între 18 și 26 ani.

înscrierile se fac incepînd 
cu data de 16 iulie pină la 
data de 10 august la cen
trele militare din: București, 
Constanța, Tulcea, Craiova, 
Cluj, Sibiu, Timișoara, Ora
dea, Satu-Mare, Brașov, Ga
lați, lași și Suceava, pentru 
localitățile respective și îm
prejurimi pe o rază de 
50 km.

Pe timpul școlarizării elevii 
vor beneficia în mod gratuit 
de cazare, hrană și uniformă.

La terminarea școlii, elevi
lor li se consideră stagiul mi
litar satisfăcut.

Detalii privind data și locul 
de desfășurare a concursu
rilor de admitere, precum și 
probele de concurs se vor da 
la centrele militare de în
scriere.
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I
varășii 
Ceaușescu 
Broz Tito 
scrie ca un

t
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ț

ntîlnirea dintre to- 
Nicolae 
și Iosip 

se în- 
mome.nl

cu profunde semnificații în cro
nica legăturilor româno-iugos
lave, ca un eveniment de impor
tanță deosebită capabil să stimu
leze amplificarea și aprofunda
rea în continuare a relațiilor din
tre cele două țări socialiste ve
cine. unite printr-o tradițională 
prietenie. Această întîlnire — cea 
de a 11-a dintre cei doi condu
cători ai țărilor noastre — a pur
tat amprenta prieteniei și cor
dialității, a înțelegerii și stimei 
reciproce, vădind trăinicia coope
rării româno-iugoslave, cursul ei 
ascendent, perspectivele largi 
pentru dezvoltarea viitoare.

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge- : 
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a întreprins-o 
în R.S.F. Iugoslavia la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tiio, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a fost o vizită cu un 
pronunțat caracter de lucru care 
a permis atîl un examen multila
teral al raporturilor bilaterale, 
cît și al problemelor esențiale de 
pe agenda internațională. Cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra dezvoltării socia
liste a celor două țări ca și asu
pra activității lor pe plan inter
național. Succesele obținute de 
popoarele român și iugoslave în 
construcția socialistă, succese do- 
bîndite pe multiple planuri, cre
ează largi posibilități pentru o 
conlucrare reciproc avantajoasă 
mereu extinsă. De altfel, un sim
bol al acestei conlucrări a deve
nit sistemul hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier 
— operă comună a constructori
lor români și iugoslavi, exemplu 
strălucit al fertilității cooperării

și bunei vecinătăți. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu. „fără îndoială că re
lațiile între țările și partidele 
noastre corespund intereselor 
popoarelor respective și reprezin
tă, totodată, o contribuție la 
cauza colaborării și a păcii".

Dialogul româno-iugoslav la

Iosip Broz Tito arăta : „Am a- 
juns la convingerea că în cola
borarea noastră, am obținut pînă 
acum rezultate importante, în 
special pe plan economic. De a- 
semenea, am constatat că există 
un spațiu foarte marc pentru ex
tinderea colaborării, spre ceea ce 
se tinde de ambele părți".

Amplul tur de orizont asupra vie
ții internaținoale a evidențiat 
procesul de destindere, de regle
mentare pe calea tratativelor a 
problemelor litigioase, de afir
mare a ideilor coexistenței paș
nice, ale colaborării egale în 
drepturi a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea și nivelul lor

^Vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în R. 5. F. Iugoslavia

Contribuție de deosebită
importanță la întărirea

relațiilor româno-iuposia ve

pe 
de 

noiembrie 1967.

de peste hotare
NECESITATEA RELANSĂRII

EFORTURILOR DESTINATE DEZARMĂRII
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN LA CONFERINȚA COMITE 

DEZARMARE DE LA GENEVATULUI O.N.U. PENTRU

nivel înalt, desfășurat la Brioni, 
a permis evidențierea evoluției 
pozitive a relațiilor țărilor noas
tre. Comunicatul comun relevă 
faptul că președinții Ceaușescu 
și Tito au constatat cu satisfac
ție că în perioada care a trecut 
de la ultima lor întîlnire la Por
țile de Fier, din mai 1972, s-a 
înregistrat o dezvoltare multila
terală a colaborării, pe bazele 
deja afirmate ale egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
cu respectarea mutuală a speci
ficului căilor de construire a so
cialismului și a poziției interna
ționale a fiecărei din cele două 
țări. în ansamblul 
româno-iugoslave un 
portantă evidentă îl 
de ordin economic, 
o creștere constantă, 
țelegerilor comune.

raporturilm 
loc de im- 
ocupă cele 

care cunosc 
pe baza in- 

Tovarășul

Documentul comun de la Bri
oni subliniază că există posibili
tăți și dorința comună de a lărgi 
și îmbogăți colaborarea româno- 
iugoslavă, pe baza interesului re
ciproc, în domeniile politic, eco
nomic. tehnico-științific, al mi
cului trafic de frontieră, culturii, 
învățămîntului și informațiilor. 
Progresele obținute pînă în pre
zent în cooperarea româno-iugo- 
slavă îndreptățesc speranța că a- 
ceastă cooperare va dobindi noi 
dimensiuni, spre binele popoare
lor noastre, al cauzei socialismu
lui.

în cadrul convorbirilor dintre 
conductorii români și iugoslavi 
s-au trecut în revistă problemele 
cardinale ale situației internațio
nale, constatîndu-se identitatea 
sau marea apropiere a punctelor 
de vedere ale celor două state.

de dezvoltare. In acest context 
s-a relevat rolul tot mai mare pe 
care îl au forțele progresului, pă
cii și socialismului.

Salutînd pașii înainte în di
recția destinderii în Europa și 
bilanțul primei etape — de la 
Helsinki — a Conferinței pentru 
securitate și cooperare, conducă
torii româtni și iugoslavi au apre
ciat că dezvoltările pozitive din 
Europa pot avea rezultate dura
bile numai în măsura în care se 
asigură o participare egală în 
drepturi și respectarea deplină a 
intereselor tuturor țărilor eu
ropene. eliminarea definitivă a 
folosirii forței și a amenințării cu 
forța, depășirea divizării în 
blocuri. Un accent deosebit a 
fost pus pe amplificarea colabo
rării și bunei vecinătăți între sta
tele din Balcani.

Manifestînd statornică preocu
pare față de soarta păcii mon
diale, exponenții celor două state 
au reliefat persistența unor fo
care de încordare în lume, soli
daritatea lor cu lupta popoarelor 
pentru eliberare națională, con
vingerea care le animă în ceea 
ce privește necesitatea reducerii 
decalajului între statele avansate 
din punct de vedere economic și 
cele în curs de dezvoltare. Docu
mentul comun evidențiază rolul 
important al O.N.U., exprimă 
sprijinul față de popoarele Indo- 
chinei și se pronunță pentru so
luționarea grabnică a conflictu
lui din Orientul Apropiat 
baza rezoluției Consiliului 
Securitate din

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz 
Tito au subliniat cu satisfacție 
faptul că relațiile dintre cele 
două partide se dezvoltă cu suc
ces și au afirmat hotărîrea de a 
acționa în continuare în această 
direcție, extinzînd și aprofundînd 
colaborarea reciprocă, consultă
rile și schimburile multilaterale 
de păreri și experiență în pro
bleme de interes comun.

Rezultatele rodnice ale întîl- 
nirii dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito sînt 
salutate cu căldură și bucurie de 
opinia publică din România fiind 
apreciate drept o contribuție de 
(,ea ma' mare importanță la în
tărirea legăturilor româno-iugo
slave. Practica întîlnirilor dintre 
cei doi conducători s-a dovedit, 
încă o dată, fructuoasă. Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
țara vecină și prietenă va im
pulsiona progresul continuu al 
raporturilor româno-iugoslave pe 
toate planurile, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei socia
lismului și păcii.

EUGENIU OBREĂ |

La Palatul Națiunilor 
s-a desfășurat, joi, o nouă 
ședință a Conferinței Co
mitetului O.N.U. pentru 
Dezarmare.

In intervenția sa, ambasadorul 
american J. Martin s-a ocupat 
pe larg de problema interzicerii 
armelor chimice, apreciind că 
Memorandumul celor 10 state 
neangajate privitor la controlul 
armelor chimice reprezintă o 
bază utilă de discuții pentru în
cheierea unui acord în acest do
meniu.

Șeful delegației ungare, J. Ko- 
mives, a relevat că, în ce pri
vește evoluția negocierilor de de
zarmare din ultimii patru ani, 
respectiv din momentul partici
pării țării sale la lucrările Co
mitetului de la Geneva, efortu
rile vizînd dezarmarea nu au 
fost la inălțimea așteptărilor o- 
piniei publice mondiale, a 
poarelor lumii. Vorbitorul a 
levat caracterul constructiv
proiectului de acord privind in
terzicerea armelor chimice, pre
zentat de țările socialiste mem
bre ale Comitetului, și a adus 
critici poziției S.U.A.. care nu au 
venit cu inițiative in intimpi- 
narea acestei propuneri.

po- 
re- 
al

La Tunis continua să se 
desfășoare

Festivalul panafrican
al tineretului

TUNIS 17 — Corespon
dență de la Mircea S. 
lonescu : în cadrul Festi
valului panafrican al ti
neretului, care se desfă
șoară la Tunis, au fost 
organizate zile <1e soli
daritate cu mișcările de 
eliberare națională de pe 
continent.

La un măre miting ce a avut 
loc la Universitatea „Bardo", 
reprezentanți ai Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei, 
ai Partidului African al inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde și ai 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic au vorbit despre lupta 
dusă de popoarele lor Împotriva 
colonialismului, pentru indepen
dența națională. Delegațiile din 
statele africane prezente la in
ti lnire.au adresat mesaje de fe
licitare reprezentanților mișcă
rilor de eliberare națională de 
pe continent pentru succesele 
remarcabile obținute, asigurin- 
du-i de tot sprijinul și solidari
tatea lor.

Cisseko Sekou, secretarul ge
neral al Mișcării panafricane a 
tineretului, care a prezidat a- 
cest miting, a subliniat impor
tanța unirii eforturilor tinerilor 
din Africa și din întreaga lume 
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în lupta Împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocoloni- 
alismului, arătind că tineretul se 
dovedește o forță de nădejde în 
această luptă.

Tot în cadrul Festivalului 
panafrican al tineretului, in ca
pitala tunisiană au avut loc o 
serie de reuniuni, colocvii și 
conferințe consacrate unor pro
bleme majore ale continentului, 
colaborării dintre organizațiile 
de tineret, dezvoltării economice, 
sociale și culturale a țărilor a- 
fricane.

• IN PREZENȚA lui Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi, Ale
xei Kosîghin, a altor conducă
tori sovietici, la Kremlin s-a 
deschis, marți, sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

La primul punct de pe ordinea 
de zi, Kirill Mazurov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat raportul cu 
privire la situația și măsurile de 
perfecționare în continuare a in- 
vățămintului public in U.R.S.S. 
și la proiectul bazelor legislației 
privind invățămîntul public.
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R.D. GERMANĂ: Imagine din 
Berlin, orușul-gaidă a Festi
valului Mondial al Tineretului 

ți Studenților,

Lovitură de stat in Afganistan

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT

® Mo narhia a fost înlăturată • Sardar Mo 
hammed Daud a preluat puterea

In Afganistan a avut loc o lovitură de stat, monarhia a fost 
înlăturată, iar Afganistanul a fost proclamat republică — a anun
țat, marți dimineața, la postul de radio Kabul, Sardar Mohammed 
Baud, (fost prim-ministru intre " ' 
puterea.

anii 1953—1963) care a preluat

Tn cadrul ședinței a 
luat, de asemenea, cuvîn- 
tul ambasadorul Constan
tin Ene, conducătorul de
legației României, care a 
prezentat poziția țării 
noastre cu privire la în
cetarea cursei înarmărilor 
și reducerea cheltuielilor 
militare. înfăptuirea de
zarmării generale și, in 
primul rind, a dezarmării 
nucleare.

Referndu-se la contextul po
litic general în care se desfă
șoară lucrările actualei sesiuni a 
Comitetului O.N.U. pentru De
zarmare, reprezentantul român a 
arătat : „Ne aflăm in momentul 
in care pe arena mondială au loc 
profunde nyttații și schimbări in 
direcția destinderii și colaboră
rii. spre afirmarea politicii 
independență națională a 
poarelor, participarea _____
statelor la soluționarea proble
melor internaționale și. in acest 
cadru, sporirea rolului 
mici și mijlocii, ridicarea 
științei și răspunderii popoare
lor in salvgardarea păcii, in e- 
dificarea securității și cooperării. 
Conferința europeană — eveni
ment de importanță istorică 
nent.ru destinele națiunilor con
tinentului și ale tuturor po
poarelor — aflată in aceste zile 
in atenția întregii lumi — con
stituie o întruchipare a acestui 
amplu proces",

Aceste realități trebuie să pre- 
zidti>.e.’structura și activitatea 

’Cpmttgțulțrt de la Geneva, ca for 
«ie negociere. învestit de comu
nitate» -internațională Cu. .răs- 
pOndcil deosebite in domeniul 
țnjjgtărțr cursei inarmărilor și în
făptuirii dezarmării.

După’ ce a prezentat aprecie
rile tării noastre cu privire la 
situația critică a tratativelor de 
dezarmare, ambasadorul Con
stantin Ene a subliniat : Se im
pun, de aceea, identificarea și 
punerea in aplicare a unor mă
suri menite să relanseze efortu
rile destinate dezarmării și să le 
orienteze hotărit pe făgașul rea
lizărilor 
mânia 
ca teme 
in domeniul nuclear 
rele : interzicerea folosirii ar
melor nucleare ; acordarea de

practice 
a propus 
concrete

de 
po- 

tuturor

țărilor 
con-

efective. Ro
și susține 

de negociere 
următoa-

garanții de 
neposesoare 
crearea de 
in diferite părți ale lumii și a- 
sumarea de către puterile pose
soare 
gației 
arme 
pante 
tarea 
rii de arme nucleare, 
a producției de materiale fisio
nabile în scopuri 
transferarea stocurilor 
spre scopuri pașnice ; 
și eliminarea totală a 
lor de arme nucleare 
loacelor de transportare a lor 
la țintă.

Pronunțindu-se pentru pune
rea in afara legii și eliminarea 
din arsenalele militare a tutu
ror mijloacelor de distrugere in 
masă — nucleare, chimice, bac
teriologice și altor arme de a- 
celași gen — guvernul român 
are in vedere elaborarea unui 
program concret vizind interzi
cerea folosirii acestor arme, în
cetarea producției lor și distru
gerea acestora sub control inter
național.

Șeful delegației române a 
prezentat apoi concepția țării 
noastre privind măsurile de de
zangajare militară .și dezarma
re, care, după părerea guver
nului român trebuie să se bucu
re de o atenție deosebită in ne
gocierile dezarmării. In rindul 
acestora, sint de o deosebită În
semnătate și se impun a fi tra
tate cu toată responsabilitatea, 
reducerea și, în cele din urmă, 
retragerea tuturor trupelor străi
ne de pe teritoriile altor state 
în limitele frontierelor lor na
ționale ; lichidarea bazelor mili
tare aflate pe teritoriile altor 
state ; renunțarea la manevre 
militare, la demonstrații de for
ță, la concentrarea de trupe la 
frontierele altor state ; reduce
rea bugetelor militare, incepin- 
du-se cu bugetele țărilor 
puternic înarmate și 
cursei înarmărilor ; 
treptată la reducerea 
și armamentelor aflate în do
tarea armatelor naționale ; pre
gătirea condițiilor pentru des
ființarea blocurilor militare și, 
în ultimă instanță, lichidarea 
acestora ; realizarea de acțiuni 
concrete împotriva propagandei 
de război, a invrăjbirii intre 
state și a oricăror altor forme 
de propagandă împotriva păcii. 
In această etapă, o deosebită în
semnătate politico-economică și 
de altă natură ar avea elabo
rarea si infănt'ijiea unui program coftcret vizind reuucere» 
bugetelor militare, incepind cu 
bugetele țărilor mari, puternic 
înarmate, pentru oprirea cursei 
inarmărilor. înghețarea și dimi
nuarea cheltuielilor militare in 
vederea afectării tuturor resur
selor materiale și umane în 
scopul progresului, și bunăstării, 
al dezvoltării, soeial-eeonorniee.

Reprezentantul roman s-a re
ferit apoi-Iâ.'râspuiiderile ce'iT- 
vin in dorticiu;;! dezarmării A- 
dunârii generale a O.N.U.. caro, 
potrivit Cariei, trebuie sâ stu
dieze principiile care cifmuiesc 
dezarmarea și reglementarea 
armamentelor și să formuleze 
recomandări pe această temă și 
căreia Comitetul pentru dezar
mare are datoria de a-i prezenta 
anual un raport asupra activită
ții desfășurate.

De asemenea, a amintit el, 
România s-a pronunțat in mod 
constant in favoarea reactiviză- 
rii Comisiei dezarmării a O.N.U. 
și susține în continuare convo
carea acestui organism, care tre-

securitate statelor 
de arme nucleare; 

zone denuclearizate

de arme nucleare a ob|i- 
de a nu folosi aceste 

împotriva statelor partici- 
la astfel de zone ; ince- 
producției și perfecționă- 

inclusiv

militare și 
existente 

reducerea 
arsenale- 
și a mij-

mari, 
încetarea 
trecerea 
trupelor

• MARȚI DIMINEAȚA. Gun
ter Mittag, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a primit delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de 
Miu Dobrescu. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R.. care face o vizită in 
schimb de experiență in R.D.G.

COLABORARE
ROMANO

CEHOSLOVACA
galerie 

lume a 
serie de 
sud de 

situată in 
majo-

• CEA MAI MARE 
de artă preistorică din 
fost descoperită intr-o 
690 de grote, la 40 km 
localitatea Bhofal, 
centrul indiei. In marea 
ritaie a acestora, pereții suit a- 
coperiți cu desene de culoare 
roșie, albă sau gri, reprezentind 
animale sălbatice, pești, precum 
și scene de dans și vinătoare. 
Experții apreciază că virsta a- 
cestor desene este de aproxima
tiv 10 000 de ani.

• O ADEVARATA perfor
manță de schi nautic a fost rea
lizata de un tinăr american pe 
apele fluviului Mississippi. Re
morcat de o șalupă, el a parcurs 
o distanță de 2 897 de kilometri 
in 13 zile. In acest timp, origi
nalul performer a căzut in apă 
numai de două ori : odată cind 
s-a izbit de trunchiul unui ar
bore, iar a doua oară cind și-a 
pierdut schiurile în siajul 
vas.

unui

La Ambasada română din 
Praga a avut loc, marți, o 
conferință de presă, prile
juită de împlinirea unui sfert 
de veac de la semnarea pri
mului Tratat de prietenie 
româno-cehoslovac și de cea 
de-a cincea aniversare a 
noului tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socia
listă Cehoslovacă.

Însărcinatul cu afaceri a. i. 
al României la Praga, Si- 
mion-Vlad Popa, a vorbit 
despre relațiile de prietenie 
dintre popoarele român și 
ceh și slovac, dintre P.C.R. și 
P.C. din Cehoslovacia, arătind 
că, pe parcursul celor două 
decenii și jumătate, in mod 
deosebit în ultimii ani. au 
cunoscut o largă dezvoltare 
relațiile economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre 
cele două țări socialiste prie
tene.

• La Buenos Aires s-a anunțat 
oficial că data alegerilor in ve
derea desemnării președintelui 
și vicepreședintelui republicii va 
fi anunțată la 20 iulie. In acest 
sens. Congresul Național a în
ceput dezbaterile asupra unui 
nou proiect de lege electorală, 
care să înlocuiască vechea legis
lație, impusă de fostul regim 
militar, ale cărei prevederi cer 
ca 
au 
de 
în parlament în vederea desem
nării viitorului șef al statului.

Atenția observatorilor politici 
din Buenos Aires — relevă a- 
genția Interpress Service — este 
atrasă de negocierile care au loc 
între reprezentanți ai Partidului 
Justițialișt și cei ai Uniunii Ci
vice Radicale (U.C.R.) — prin
cipalele formațiuni politice din 
țară — în vederea desemnării 
liderului U.C.R., Ricardo Balbin, 
drept candidat la funcția de vi
cepreședinte, in cadrul viitoare
lor alegeri.

Potrivit agențiilor interna
ționale de presă, Sardar Mo
hammed Daud a declarat că 
lovitura de stat a fost înfăptuită, 
deoarece, ..pină in prezent, Af
ganistanul n-a fost decît o pse- 
udodemocrație44, iar economia af
gană „era amenințată de fali
ment/1. Daud a afirmat că schim
bările pe care intenționează să 
le introducă in Afganistan, îm
preună cu persoanele care au

parte la această acțiune, 
aduce țării „o democrație

luat 
vor 
reală și vor salvgarda dreptu
rile populației", adăugind 
pe plan 
ganistan 
fondată 
erii".

Postul
țat că Sardar Mohammed Daud. 
va rosti un mesaj adresat na
țiunii.

că, 
extern, „Republica Af- 
va promova o politică 

pe principiile nealini-

de radio Kabul a anun-

Noi dezvăluiri privind masacrele
trupelor colonialiste portugheze

Dezvăluirile privind masacrele 
portugheze în colonii continuă

săvirșite de trupele colonialiste 
să, apară in coloanele presei.

intre primii doi candidați ce 
întrunit cel mai mare număr 
voturi să aibă loc un vot

• AGENȚIA TASS anunță că 
o puternică ploaie torențială, în
soțită de grindină, s-a abătut a- 
supra orașului Barnaul. în de
curs de o oră. au căzut precipi
tații pe metrul pătrat, cit ar fi 
căzut obișnuit intr-o lună. Un 
puternic torent de apă a inun
dat străzile orașului, căile fera
te și pasajele subterane.

★ ★ ★

Afganistanul este o țară mun
toasă, situată în Asia centrală, 
avînd o suprafață de 650 000 kmp 
și o populație de 16 520 000 lo
cuitori. Capitala țării este ora
șul Kabul, unde trăiesc aproxi
mativ 500 000 locuitori. Limbi 
oficiale utilizate — puhstu și per
sana.

Principala ramură a economiei 
naționale o constituie agricultu
ra. sector in care lucrează SO la 
sută din populație. Principalele 
culturi griul, orezul, secara, bum
bacul. Creșterea vitelor ocupă, de

asemenea, un loc important în 
economie, Afganistanul 
nînd de peste 3,2 milioane 
pășuni. Numărul ovinelor 
de 21 milioane capete, din 
6 milioane de rasă karakul.

Principalele resurse 
ale țării —- cărbune, 
slut evaluate la circa 115 milioa
ne tone), petrol, gaze naturale, 
fier etc, în cea mai mare parte 
neexploatate. S-au făcut pași pe 
calea dezvoltării industriei ușoa
re. Este dezvoltată producția de 
covoare, celebre în întreaga lume.

dispu- 
ha 

este 
care

minerale
(rezervele

Astfel, cotidianul „CORRIERE 
DELLA SERA", din Milano, pu
blică, in numărul său de luni, 
declarațiile unui misionar . ita
lian întors din Guineea-Bissau. 
potrivit cărora acțiunile mili
tarilor portughezi constituie „Un 
terorism pur, o formă a unui 
război atroce care lovește fără 
alegere femei, bătrini și copii". 
Misionarul face cunoscută una 
din aceste atrocități, cînd un 
grup de 35 de oameni, în majo
ritate femei, care se întorcea de 
la funeraliile lui Amilcar Ca
brai, a fost ucis cu foc de arme 
automate.

La rindul său, săptăminalul

că, 
din

italian ,,IL TEMPO" publică 
interviul acordat revistei de că
tre misionarul portughez Alon
so da Costa, în care acesta con
firmă declarațiile făcute la 
Londra de reverendul A. Has
tings. Da Costa a precizat 
numai în provincia Tete.
Mozambic. in perioada mai 1971 
— mai 1972. acțiunile represive 
ale soldaților portughezi s-au 
soldat cu moartea a peste 3 000 
de civili. Misionarul portughez 
a afirmat că a pregătit o Carte 
Albă asupra atrocităților comise 
de trupele colonialiste pe care 
intenționează să o prezinte la 
O.N.U.

• MEDICII JAPONEZI 
preocupați de creșterea 
mantă a cazurilor de cancer pul
monar în rindul populației ni
pone. Centrul de cercetări in 
domeniul cancerului a publicat 
un raport din care rezultă că, 
in timp ce in 1947, in Japonia 
au murit 768 de 
cancer pulmonar, 
timelor acestei 
maladii a fost de 
Experții japonezi 
totodată, că in prezent, in rin
dul suferinzilor de plămini, din 
Japonia, cancerul pulmonar tin
de să înlocuiască tuberculoza ca 
principală cauză a mortalității 
acestei categorii de bolnavi.

sint 
alar-

persoane de 
număul vic- 

necrutătoare 
12 287. în 1972. 

menționează.

Ravagiile taifunului „Billie“
Taifunul „Billie", format în vastele spații tropicale ale Pacifi

cului, a răscolit, începînd de luni, apele Mării Chinei, îndrep- 
tindu-se, cu o mare viteză, spre nord. Revărsînd o uriașă cali
tate de apă, purtată de un vini „feroce44 — cum l-a calificat 
Observatorul meteorologie din Hong Kong — taifunul a răstur
nat numeroase ambarcațiuni pescărești și mici vase de transport 
ancorate în porturile de la Marea Chinei, dar nu s-au înregistrat 
victime, întrucît serviciile de prognoză a vremii anunțaseră din 
timp producerea acestui fenomen. Cel mai mult a avut de su- 

■ .. ..................și 1 400
___________ ____ _____„___ r__  _______  „ _ pagube 
materiale însemnate in port, unde a avariat opt nave și a oprit 
circulația maritimă. Traficul aerian a fost suspendat, 66 de zbo
ruri fiind anulate. Partea de jos a orașului a fost complet inun
dată, constatîndu-se, totodată, alunecări de teren. Potrivit date
lor furnizate de serviciile meteorologice din Japonia și Hong 
Kong. taifunul a atins, pe alocuri, viteza dc 160 km pe oră.

ferit orașul Hong Kong, unde s-au semnalat 28 de răniți 
persoane au rămas iară adăpost. Taifunul a provocat

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Patria orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15).

C1PRIAN PORUMBESCU : 
trai (orele 9,15; 12,30: 16; 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

FANTOMA LUI BARBA 
GRA : București (orele 8,30; 
13,30: 16; 18,30; 21) ; ~
București (ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30;
16; 18,30: 21) : Favorit (orele 8,45; 
11: 13,15: 15,30; 18; 20,30) ; Melo
dia (orele 9; u.15; 13.30: 16: 18,30; 
20,45) : Modern (orele 
13,30: 16; 18,30; 20.45)
Luceafărul (ora 20,30) ; 
Modern (ora 20,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Doi
na (orele 11: 13; 15,30; 17,45 : 20) ; 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURT î 
Sala Palatului (ora 20.15), 
Scala (oreie 11,15: 13.45: 16,15:
18,45; 21,15) ; Capitol (orele 9;
11,15; 13,30: 16; 18,30; 21) ; Stadio
nul Dinamo 
Capitol (ora

ULTIMUL

Cen- 
19.30) ;

NEA- 
ii: 

Grădina

8.45: 11:
; Grădina 

Grădina

(ora 20.15) : Grădina
20.15).
CARTUȘ : Lumina

13.30: te; 18.30:(orele 9: 11.15:
20.45).

UN OM ÎN 
Festival (orele 9: 
18.45: 21.15) : Grădina Select (ora 
20) : Grădina Festival (ora 20.15)

VERONICA : Timpuri Noi (ore
le 9.30—18 în continuare) Program 
de documentare (ora 20.15).

ANTONIO SI CLEOPATRA : Ex
celsior (orele 9: 1 
Buzeștl (orele 9; 
Gloria (orele 9: 
Grădina Buzești (

SOARTA UNUI ____
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lira (orele 15.30; 18; 20,30) : 
Grădina Lira (ora 20.15).

MONTE CARLO : Grivita 
8.45; ' “ ----
20.30) ; 
13.30: 
(orele 
20.30) ;

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Rucegi (oreie 
Ciulești (orele
Miorița (orele 9: U.15: 13.30; 
18: 20.15) ; Grădina Bucegi 
20.30)

CEAȚA : Vitan (orele

SĂLBĂTICIE :
11.15: 13.30; 16:

12.30: 16: 19.30) •
12.30: 16: 19.30) :
12.30: 16: 19.30) :
(ora 20.15).

I COMBATANT

17.30: 19.30) ; Grădina Vltan
20.15).

(ora

PROGRAMUL III

H.15: i
Aurora

15.45: 18;
9: 11.15:
Grădina

(orele 
18,15: 
11.15:

13,30: 15.45:
(orele 9: 
20.30) : Flamura 
13.30: 16: 18.15:

Aurora (ora 20)

16.30; 18: 20.15)
15.30: 18: 20.30) ;

15.45: 
(ora

9,00 Știri; 9.05 „Incognito44 — 
program de varietăți muzicale; 
9,5." Melodia zilei: „Floarea mun
cii” de Nicolae Oancea; 10,00 Me- 
ridian-club; 11.00 Știință și teh
nică: 11,10 Profil pe portativ — 
soprana Maria Slătineanu; 11,30 
Geografie folclorică muzicală — 
Olt: 12,00 Transmisiuni directe din 
țară; 12,40 Invitație în fonotecă ; 
i2,55 Melodia zilei; 13,00 închide
rea emisiuni de dimineață: 17,00 
Știrile după-amiezii ; 17,05 Alo,
Radio ! — muzică ușoară Ia ce
rerea ascultătorilor; 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice; 
18,10 Dublu recital: Sergiu Cioiu 
și Patty Pravo: 18,55 Melodia zi
lei; 19,00 în direct... de la Casa 
memorials. „Ion Minulescu”: 19,30 
Știri : 19,35 Casa de discuri Su-
praphon; 20,00 Procesul maimu

buie să ocupe in sistemul Națiu
nilor Unite un loc pe măsura 
importanței problemelor de com
petența sa. Pe de altă parte, se 
are în vedere convocarea con
ferinței mondiale de dezarmare, 
la care să participe, pe baze 
egale, toate statele lumii și care 
sa contribuie efectiv la adop
tarea de măsuri practice de de
zarmare, in primul rind inter
zicerea și distrugerea armelor 
nucleare.

întreaga experiență interna
țională atestă că un for de ne
gocieri cu caracter multilateral 
poate funcționa eficient numai 
in condițiile în care punctele de 
vedere, propunerile și sugestiile 
partenerilor au aceeași greuta
te, intr-o atmosferă de lucru, 
care să ofere . premise pentru 
sensibilitate și receptivitate la 
argumentele fiecăruia, respect 
și considerație față de ele. In 
acest spirit, apar necesare îm
bunătățirea și lărgirea activității 
Comitetului de dezarmare, de
mocratizarea lui ca for de ne
gocieri multilaterale, sub con
trolul opiniei publice.

în încheierea intervenției 
sale, ambasadorul român a re
afirmat convingerea nestrămuta
tă a României că, pentru Comi
tetul nostru, a acționa în con
formitate cu cerințele popoare
lor și noile realități internațio
nale, cu mandatul acestui or
ganism și răspunderile statelor 
ce-1 alcătuiesc, înseamnă a de
păși grabnic situația critică ac
tuală, trecind la negocieri și a- 
corduri asupra unor măsuri au
tentice de încetare a cursei înar
mărilor și de dezarmare, in pri
mul rind de interzicere și distru
gere a armelor nucleare.

MAREA BRITANIE 
A RECUNOSCUT 
R. D. VIETNAM

Guvernul Britanic a hotărît sâ 
recunoască Republica Democra
tă Vietnam — a anunțat subse
cretarul parlamentar al Foreign 
Office, A. Royle. El a 
ambasada britanică din 
propus ambasadei R. D. 
să inițieze convorbiri .în
stabilirii de relații diplomatice.

spus că 
Pekin a 
Vietnam 
vederea

F .«* Pg/rici. —. girul hie O lr»- 
tîlnire a unor oameni de ști
ință din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de Sud — participant 
la cel de-al XXlX-lea con
gres al oriental iști lor — re
latează agenția TASS.

In cadrul înțîlnirii — pri
ma de acest gen, organizată 
in ultimii ani — oimeni de 
știință din Nordul și Sudul 
Coreei au discutat intr-o at
mosferă prieteneasca, *xpri- 
mindu-și speranța lor since
ră în unificarea patriei și 
pronunțindu-se pentru con
tinuarea contactelor dintre 
ei, prin organizarea unor a- 
semenea intilniri chiar pe 
teritoriul Coreei.

Sporiri 
de prețuri 
în Anglia

Marți, presa londoneză anunța 
hotărirea Consiliului britanic al 
prețurilor de a opera noi spo
riri de prețuri la unele produse 
și derivate din carne, la unele 
conserve de fructe și zarzava
turi, la tarifele din restaurante 
și hoteluri, la transportul măr
furilor pe calea ferată etc. De 
asemenea, au fost ridicate pre
țurile la unele produse indus
triale.

Această nouă majorare de pre
țuri, care urmează altora, ope
rate in săptăminile și lunile pre
cedente, este în mare parte de
terminată de „reducerea bazei 
de materii prime",, cum scrie 
„TIMES", precum și de „creș
terea prețurilor produselor ali
mentare pe plan mondial".

PROGRAMUL I

țelor scenariu după piesa lui Je
rome Lawrence și Robert Lee; 
21,00 Radio-super-top — muzică u- 
șoară de peste hotare ; 22,00
Radiojurnal : 22,30 Melodia zi
lei ; 22.35 Vedete ale muzicii
ușoare; 23,15 Poetica. Horia Gane; 
23.20 Studioul muzicii contempo
rane; 23,55—24,00 Ultimele știri.

Teatrul de Comedie : (La Are
nele Romane) : PREȘUL — ora 
20,30 : Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (La Teatrul Național — 
Sala Comedia) : VALENTIN Șt
VALENTINĂ — ora 20 : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (La 
Teatrul de vară „Herăstrău) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 20: 
Teatrul ,,C. Tănase" (La, Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — ora 
20 : Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECATE 
— ora 18.30 ; Circul ,,Globus" : 
ARENA’73 — SPECTACOL INTER
NATIONAL — ora 19,30.

9,00 Curs de limba engleză. 9,30 
De la Alfa la Omega — eniciclo- 
pedie pentru elevi. 10,00 Telex. 
10,05 Film serial : „Orașul negru14. 
11,05 Tineri interpreți. 11.45 La 
ordinea zilei. Azi, județul Hune
doara. 12,05 Revista literar-artisti- 
că TV. 12,50 Moment folcloric cu 
Ion Dolănescu. 13,00 Telejurnal. 
17,30 Curs de limba germană. 18,00 
Telex. 18,05 Tragerea Pronoexpres. 
18,15 Semnificații. Dinamica vieții 
și perfecționarea organizării so
ciale. 18,40 Atenție la... neatenție ’ 
19,00 Timp și anotimp în agricul
tură. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Festivalul național de muzică 
ușoară Mamaia 1973 — ziua a Il-a 
de concurs. 21,20 „Patrie-n amia- 

versuri. 21,35 
noapte 

ore.
ză" — emisiune de 
Tclecinemateca : 
furtunoasă". 22,45 24
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru 
Johannes Kepler. 20,30 
20.40 ~ ....
rit.
21,50 Pe strune de vioară. 
Antologie umoristică : Gagul.

„O 
de

o idee : 
Agenda.

De pe scenele lirice ale ță- 
21,30 Bucureștiul necunoscut. 

22,05
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