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cadrul întreprinderii de 
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din

Brigada „Scînteii 

tineretului" transmite:

Efortul tinerilor 
se măsoară în tone 

în județul Olt buletinul meteorologic anunță : temperatura 
aerului constantă (peste plus 30 grade) ; timp favorabil averselor 
de ploaie. De fapt, pe traseu, șoferul brigăzii noastre sesiza 
aceasta din modul anume de a-și simți mașina la drum. în Olt 
aveam să aflăm că numai cu două zile înainte încetase ploaia. 
Recomandările Direcției județene agricole, transmișe la ultima 
teleconferință ii găseau pe oameni la posturi. Așa cum, de altfel, 
urma să constatăm și noi.

SINT ÎNDEPLINITE TOATE CONDIȚIILE

Orele 22. Sîntem la Bălteni. La sediul C.A.P.. ședința de plan 
e pe sfîrșite. „Mîine incepem recoltatul griului. Puneam la punct 
ultimele detalii" — ne spune inginerul Mihai Voica, președintele 
cooperativei. Facem astfel cunoștință cu cei cinci brigadieri — 
Gheorghe Neacșu, Nicolae Coșoi, Nicolae Nicolae, Ion Bol.ogan, 
Mihalache Măican — din relatările cărora consemnăm. Pentru 
fiecare dintre cele cinci combine e nevoie de cile 20 de brațe 
de muncă. Sînt pregătite 25. Patru autocamioane și două remorci 
sînt gata pentru transportul griului. La magazii, două echipe vor 
asigura lopătatul.

...Rind pe rind, membrii consiliului de conducere își spun pă
rerea. Da. sint îndeplinite toate condițiile pentru ca in trei zile 
griul de pe cele 245 hectare să ajungă în hambare.

Rememorăm alături de oameni. în toamnă a plouat mult pe 
aceste locuri. Cu trudă au. putut fi semănate și aceste hectare. 
De aceea, acum, sub amenințarea unui buletin meteorologic ca
pricios, oamenii acționează ferm. Și la încercarea noastră de a 
afla amănunte, cei cinci mecanizatori — Marin Istrate. Virgil 
Abagiu, Badea Găină, Marin Firică și Florea Martin — ne dau 
intilnire a doua zi pe cimp, după ce rouă se va fi ridicat de pe 
spice.

...Dimineața la ora 11 primele trei camioane transportau griu. 
La aceeași oră, la consiliul popular s-a înregistrat o naștere.

SECVENȚE DE FILM DOCUMENTAR

1) Navigatorii solitari. înainte de Recea, deasupra unei nesfâr
șite întinderi de porumb, Ion Gbițan, Dumitru Iordache și Ion 
Ene, mecanizatori la I.A.S. Brebeni, iși conduc „navele".

2) Inginerul Vasile Vlasie pierde în greutate. După o zi de 
muncă, pe tarlalele cooperativei din Schitu, avea cu 3 kg. mai 
puțin.

3) După o zi de griu, la Greci se pune la punct „tactica și 
strategia" prașilei la porumb.

4) Vedeta „Gloria” la promenadă. Pină la sosirea lotului de 
„Glorii", trimise la recoltat in sudul județului, două cooperative 
agricole — Perieți și Schitu — „impart" o combină. Și așa se 
pot ajuta oamenii între ei.

5) „Ătentie, copii 1” Nu. nu este vorba de obișnuitele microbu
ze care transportă dimineața copiii spre grădiniță. în premieră,

ION ANDREIȚĂ 
OVIDIU MARIAN 

Foto: GH. CUCU
(Continuare in pag. a V-a)

Combinele au mers continuu, mers de ceasornic...

In raza orașului Focșani, 
reporterul s-a oprit la unul 
dintre obiectivele a cărui in
trare în funcțiune este aștep
tată cu nerăbdare de majori
tatea localnicilor. Este vorba 
de centrala telefonică auto
mată, ale cărei lucrări sint 
executate de către Șantierul 
17 construcții căi ferate — 
Buzău.

— Cit timp mai au de aș
teptat focșănenii pînă la „tă
ierea panglicii inaugurale ‘ ?

— Puțin, foarte puțin — 
ne spune tovarășul Ștefan Sa- 
moilă, șeful unei echipe de 
zidari ocupată cu finisajul 
exterior. Doar cîteva zile șl 
vom termina.

Așadar, tinerii constructori 
se întîlnesc în aceeași do
rință de a grăbi intrările in 
funcțiune, rezultatele obținu
te de către ei înscriindu-se în 
cele obținute de întregul po
por în aceste zile.

Bobinatorul Holcea Vasile este unul din fruntașii în producție 
vagoane-Arad.
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VACANTA'73
Vă prezintă azi reportaje, 
note,portrete și o invitație 
de a participa la con
cursul,, Cea mai frumoasă 

corespondentă de va
canță"

ÎN PAGINILE 3^4

Vă TOMtfăin un procedeu de lucru

Programul clubului-

„Sînt fiul
unui

muncitor
comunist" ■ ■ ■

Cu cîteva zile în urmă s-a 
consemnat un fapt deosebit 
la Uzina de Vagoane din 
Arad. Decernarea Diplomei 
de unitate fruntașă pe ramu
ră. Prilej de bilanțuri, de 
felicitări ; moment sărbăto
resc. Festivitățile au trecut, 
ritmurile muncii au intrat 
iar in obișnuit, iar tinerii de 
aici caută soluții tehnice, se

Ceea ce-i definește 
pe constructori

elaborat direct de tineri

SENTIMENTUL
CĂ ÎNALȚĂ ȚARA

Cu citeva veri în urmă am 
profitat de clipele de răgaz ale 
unuia dintre cei mai cunoscuți 
constructori de hidrocentrale din 
țară, comunistul Pavel Oțet, și 
sub streașină muntelui Turcinu, 
acolo, pe Lotru, unde se dă o 
nouă dimensiune luminii, l-am 
rugat să-mi vorbească despre 
frumusețea profesiei lui. Privi
rea i s-a luminat ca apele lim
pezi fulgerate de soare. Mi-a 
spus după o clipă de tăcere, in 
care se retrăsese probabil în a- 
mintiri demult trăite, că, de 
cite ori părăsesc un șantier, 
constructorii pleacă incărcați de 
nostalgia despărțirii de locuri 
care le-au pătruns in singe. Și 
fiecare poartă cu el dorința de 
a reveni și revedea ceea ce lă
sase în urmă-i.

— Am urcat vara trecută îm

preună cu familia, pe Ceahlău 
— reia de unde nu mă aștep
tam, interlocutorul meu — ur
cam aceleași poteci pe care 
n-am mai fost de pe vremea 
cind construiam barajul de _ pe 
Bistrița. Aveam să văd o prive
liște atit de măreață că e păcat 
să încerce cineva s-o descrie. 
Ea trebuie văzută. Marele lac

albastru de la poalele pădurilor 
înalte îmi vorbea prin graiul 
numai de mine înțeles, numai 
de . cei care l-au adus aici intre 
munți, știut, despre fapte de 
muncă, fapte eroice care au fă-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

Deși scopul este același — 
educația comunistă a tineretului, 
clubul unei uzine trebuie să aibă 
un profil specific de funcționa
litate, în comparație cu institu
ția sinonimă a orașului. Fiind 
„al uzinei", clubul devine un 
colaborator apropiat în dome
niul producției și educației, răs
punde cu mijloacele sale sarci
nilor și comandamentelor majo
re pe care și le propune uzina. 
Intr-o consfătuire de lucru or
ganizată în uzină cu conducerea 
de partid a județului Argeș s-a 
stabilit că trebuie depuse în con
tinuare eforturi susținute pentru 
îndeplinirea dezideratelor econo
mice și politice pe care și le-a 
asumat colectivul de muncă, în 
vederea îndeplinirii cincinalului 
înainte de termen : întărirea dis
ciplinei, îmbunătățirea fluxului 
tehnologic prin folosirea tuturor 
resurselor interne, ridicarea cali
ficării tinerilor, economia de 
materiale și materie primă. Se 
cere în acest an, hotărîtor pen

Complexul de la Costinești
Poate că din constelația sta

țiunilor de pe litoral, cea mai 
Originală rămîne tot Costineș- 
iul. Aici, urbanizarea nu și-a 
nstaurat încă autoputernicia, lo- 
alitatea își păstrează ceva din 
ierul rustic de odinioară.

Costineștiul este ceea ce se 
joate numi un sat de vacanță. 
Zilegiaturiștii care poposesc 

nici și petrec un sejur încintă- 
tor sint, prin excelență, tineri, 
de toate vîrstele, de toate for
mațiile. De fapt stațiunea de 
astăzi. însăși, sau sătucul re
tras și pierdut la malul mării 
într-o oarecare pustietate. de 
acum 10—15 ani. este o desco
perire și, în același timp, o 
creație a tineretului, 
studenți au instalat, 
lui 1958, aici, 
niștit, citeva

se prezintă9

tru îndeplinirea cu succes a cin
cinalului, mai multă inițiativă și 
spirit gospodăresc, mai multă 
grijă față de capacitățile de pro
ducție, iar tinerilor, disciplină, 
educație muncitorească și o înal
tă pregătire profesională.

Clubul uzinei U.A.P. slujește 
colonia muncitorească de la Ște- 
fănești. De aici, în fiecare dimi
neață pornește spre uzină un 
tren cu 11 vagoane încărcat cu 
muncitori. Iată rostul „strategic" 
al amplasării clubului, chiar în 
imediata vecinătate a locuințelor 
muncitorești. Uzina acționează 
prin club și în timpul liber al 
tinerilor. Aceasta nu înseamnă 
că în după-amiezele libere sau 
între schimburi, clubul folosește 
timpul constructorilor de auto
mobile doar ca pe o recreație 
activă, de instruire profesională. 
„Școala" de bază rămîne tot fa
brica unde se face educația prin 
muncă chiar în mijlocul colecti
vului. Clubul doar redă tinerilor, 
în timpul lor liber, unele mij
loace proprii de instrucție și 
educație comunistă. Nu impu
nem muncitorilor acțiuni „alese" 
de club, ci organizăm mani
festări propuse sau cerute de

VASILE MEILESCU, 
Directorul clubului U.A.P. Pitești

(Continuare în pag. a ll-a)

gîndesc la munca precisă pe 
care trebuie s-o mențină la 
nivelul atins.

— Ca orice drum, ca orice 
succes de seamă, care este 
momentul de răscruce in ac
tivitatea profesională și poli
tică desfășurată aici, are a- 
cest drum spre Diplomă o 
istorie a lui ?

— Da, are, ne spune Mir
cea Fericean, secretarul co
mitetului U.T.C. de la 
U.V.A. La sfirșitul anului 
1971, s-a produs un reviri
ment în viața uzinei noastre. 
Ca urmare a măsurilor luate 
atunci, anul trecut activi
tatea noastră a fost foarte 
bună. Din cei peste patru 
mii de tineri angajați ai u- 
zinei, patru cincimi sint u- 
teciști. Drumul spre distinc
ția obținută este și drumul 
maturizării lor profesionale 
și politice.

— Să precizăm.
— S-au constituit, Ia nivel 

de organizații, colective de 
prieteni ai tinărului angajat. 
Integrarea noilor veniți în 
sinul familiei noastre mun
citorești este o preocupare 
mai veche, care a continuat 
sub diverse forme. Eforturile 
noastre s-au dovedit rodnice. 
O generație întreagă de ti
neri s-a format aici, s-a in
tegrat mediului industrial so
cialist.

B. GEORGE
(Continuare in pag. a V-a)

TE AJUT;
AJUTA-TE!

în locul 
corturi.

timp.
Cițiva 

in vara 
acesta li- 
Apoi, an

de an, grupul tinerilor care 
preferau plaja și soarele de Ia 
Costinești s-a lărgit. Corturile 
— care găzduiau, o sută, apoi 
pînă la trei și patru sute de ti
neri — au fost Înlocuite, trep
tat, cu cabane și căsuțe, in cu
lori pastelate, anume pentru a 
corespunde ambianței naturale 
și specificului de vacanță. Pen
tru a îmbogăți cadrul natural, 
tinerii, mai ales studenții, pres- 
tînd multe ore de muncă pa-

V. CABULEA
(Continuare în pag. a V-a)

Costineștii... in zi de „lucru".

de CONSTANTIN CRIȘAN

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
A A

In urmă cu cițiva ani, prin 
stațiunile de pe Valea Praho
vei, pe litoral și prin alte zone 
de interes turistic, putea fi in- 
tilnit un tînăr blond, perciunat, 
elegant, care ți se adresa de 
cum coborai din tren : „Doriți 
cumva o cameră ? Avem con
fort ideal, eventual și pensiune, 
ambele la prețuri accesibile. Nu 
v-aș sfătui să pierdeți ocazia". 
Intre noi fie vorba, Alexe R., 
cum' îl vom numi de aici încolo 
pe tinărul cu pricina și veți ve
dea de ce, nu avea domiciliul în 
localitățile pe unde-și exercita 
profesiunea sezonieră, ba chiar 
nici cunoștințe nu avea pe a- 
colo, in afară de cițiva prieteni 
de pahar, inclusiv fete amatoa
re de petreceri in compania unui 
băiat spălățel și plin 
cum era Alexe.

Pe scurt, Alexe R. 
să încheie „afacerea" 
tii, incasa un aconto

de vervă,

obișnuia 
cu turiș- 
de cîteva

BIOGRAFIA
sute de lei cu argumentul că ,,e 
necesar, pentru siguranța mea, 
dar și a dumneavoastră", ajuta 
la căratul geamantanelor pînă 
la un colț de stradă, apoi, cu 
cea mai „adevărată" politețe, 
cu cea mai „adevărată" solici
tudine, iși ruga victimele să aș
tepte un minut, pînă face el 
rost de un taxi.

Trecea minutul, trecea sfertul 
academic, trecea Și ora, iar 
Alexe R. nu mai venea. In lim
baj juridic, aceasta se numește 
înșelăciune, furt, de altfel sin
gurul mijloc de 
care și-l alesese 
ajuns la aproape 
să fi învățat vreo meserie. Toc-

exlstență pe 
tinărul nostru, 
24 de ani fără

mai de aceea, A. R. a benefi
ciat pină la urmă de o corecție 
necesară, fiind privat un timp 
de libertatea la care ținea.

De curind, am stat de vorbă, 
la Brașov, cu un strungar, unul 
dintre fruntașii secției in care 
lucrează de mai bine de doi 
ani. Mi-a fost recomandat ca 
un tînăr serios, pentru care a 
fi corect nu înseamnă doar pre
zența riguroasă la lucru și În
deplinirea cu consecvență a 
planului de producție, ci și o 
comportare civilizată în afara 
întreprinderii, în orice impre- 
iprare.

I-am adresat o întrebare :
— Cum iți explici „imponde-

rabilitatea" în care s-a aflat 
Alexe, in urmă cu cițiva ani ?

— Voi răspunde foarte precis: 
o luase razna încă de la începu
tul adolescenței, fiind refractar 
la toate încercările colectivului 
și ale familiei de a i se deschi
de ochii. Bineînțeles, la aceasta 
a contribuit foarte mult încă- 
păținarea sa, orgoliul dus pînă 
dincolo de normal. Ca să fim 
drepți, poate nici metodele fo
losite cu el n-au fost cele mai 
potrivite, poate nu s-a insistat, 
suficient în educarea lui .fiind 
considerat, pur și simplu, după 
un număr de încercări nereușite 
de redresare, o „oaie neagră" a 
familiei. De aceea a și fost lăsat 
In pace, pînă la urmă. Pe de 
altă parte, cred că nici el n-a 
avut încredere în sine, dar nici

DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare in pag. a ll-a/
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Viața colectiva — chiar și cea din afara perimetrului so
cial organizat, m care ne desfășurăm zilnic activitatea - ne 
așează deseori în fața problemei eterne a interrelațiilor uma
ne, a numeroaselor aspecte ce decurg din universul acesta 
de contacte reciproce, colegiale, de muncă, de gindire și ac
țiune. Nu o dată ni se intîmplă să cerem ajutorul colegilor 
noștri în cutare domeniu, în rezolvarea, în găsirea unei so
luții optime. Este normal, este omenesc să fie așa. După 
cum,, normal, și omenesc mi se pare să ni se ceară, să ni se 
solicite sprijinul într-un sens mai mult sau mai puțin similar 
cu ~cel evocat în urmă. A răspunde unei atare solicitări — 
iată un act de obligativitate subînțeleasă care nu suportă 
prea multe comentarii „filozofice". Ideea de reciprocitate, de 
interdependență amiabilă stă la baza unor astfel de relații, 
care iau adesea aspectul salutar al1 colaborării dar și acela
- superior, nobil - al prieteniei. Un climat de muncă impune, 
reclamă, înainte de toate, legislația generoasei prietenii. Este 
greu să ne închipuim o colaborare, in cadrul unui colectiv 
de muncă, oricare ar fi acesta, în afara sigiliului generos al 
prieteniei, al respectului reciproc. Dar, e bine să recunoaștem 
că, .nu o dată se mai întîmplă ca, dorința unui ajutor să prin
dă în conștiința solicitatorului o sâmînță - uneori invizibilă
— de falsitate. Să mă explic : solicitarea colegului nostru, tot 
mai frecventă, chiar în cazuri banale - pe care le-ar fi pu
tut, foarte bine, rezolva singur - capătă o doză de comodi
tate, dublată de o nuanță ușor sau disimulat cinică ; „mi-e 
coleg, e interesat în soluționarea chestiunii, deci trebuie să 
mă ajute", lată un mod eronat și - subliniez - chiar neres- 
pectuos, de a solicita ajutorul Eronat, fiindcă solicitatorul

(Continuare în pag. a V-a)
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Adeziunea noastră fată de 
măsurile pentru dezvoltarea 

zootehniei se exprimă
in angajamente concrete

Hotărirea adoptată la recenta ședință comună a C.C. al P.C.R., 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care sint expuse cu clarviziune măsurile reale menite să sti
muleze dezvoltarea zootehniei in țara noastră și să asigure o 
bază mai largă de aprovizionare a populației cu produse ani
maliere, au găsit un puternic ecou in rindul oamenilor muncii 
de la orașe și sate, al întregului popor.

mim pentru măsurile privind a- 
locarea indemnizațiilor lunare 
pentru salanați și copii și pen
tru majorarea salariilor oameni
lor muncii.

Sțrinși uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră personal, 
ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru sporirea e- 
ficienței economice a unității 
noastre, conștienți fiind că nu
mai astfel ne aducem contribu
ția cuvenită la făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Recentele măsuri stabilite de 
partid și de stat ne ajută pe

noastre de produc- 
aceea, ne anga-

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Co
mitetul județean Galați al 
P.C.R. și Consiliul popular ju
dețean se spune : Dind o înal
tă apreciere măsurilor stabilite 
vedem in aceasta străduința 
partidului comuniștilor și statu
lui nostru, a dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru crearea con
dițiilor optime de valorificare 
superioară a bogățiilor țării, 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a intregii societăți, pentru pro
gresul ei multilateral.

Ca urmare a avantajelor pe 
care le prezintă pentru stimu
larea creșterii producției zooteh
nice, noile prețuri vor aduce 
întreprinderilor agricole de 
stat, cooperativelor agricole de 
producție și membrilor coope
ratori din județul nostru veni
turi suplimentare in valoare de 
peste 27 milioane lei pină la fi
nele acestui an.

în acest scop, in cooperativele 
agricole de producție se vor 
construi in anul 1974 trei com
plexe de ingrășare a tineretu
lui taurin cu o capacitate de 
pește 15.000 animale, un nou 
complex pentru 30.000 de porci 
și un complex pentru 8-1.000 de 
păsări. Vom lua măsuri de îm
bunătățire a pășunilor pe o su
prafață de peste 5 000 hectare 
și vom constitui 8 noi asociații 
de creștere a vacilor de lapte, 
formă de organizare deosebit 
de eficientă.

în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de Comitetul de 
partid și Consiliul de conducere 
din întreprinderea agricol' de 
stat Urleasea, județul Brăila, se 
spune printre altele : Ne bucu
răm din inimă și vă mulțumim 
in mod călduros, mult stimate 
tovarășe secretar general, pen
tru măsurile luate, deoarece în 
întreprinderea noastră zootehnia 
are o pondere însemna**. 'en- 
tru a sprijini aceste măsuri ne 
angajăm să obținem in 1973 
3 300 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată și 150 tone carne 
de porc.

Cu aceeași căldură vă mulțu-

cooperativei 
ție. De ____ _
jăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să nu precupețim 
nici un efort pentru dezvoltarea 
și modernizarea sectorului zoo
tehnic și să livrăm, suplimen
tar. o producție in valoare de 
peste un milion 
buind astfel intr-o 
măsură la asigurarea unei mai 
bune aprovizionări a populației 
și a nevoilor economiei noastre 
naționale.

întregul nostru colectiv de 
muncă, se arată în telegrama 
adresată de constructorii, mon- 
torii și energeticienii Hidrocen
tralei de pe Lotru, dă o inaltă 
apreciere activității neobosite 
desfășurate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pentru

multilateral dezvoltate.
Dezbaterile care au avut 

in adunările generale ' 
ale organizațiilor de

lei, contri- 
mai mare

deschise
_________ bază au 

scos in evidență satisfacția de
plină cu care comuniștii, toți 
locuitorii comunei noastre au 
primit hotărirea cu privire la 
imbunătățirea prețurilor de 
contractare și achiziții la ani
male și 
scrie in 
conjunal 
județul 
condiții 
rială, locuitorii 
tre s-au t „ 
plus statului,

Tclegraine adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

noi, cei care muncim în secto
rul de creștere ți ingrășare a 
taurinelor al întreprinderii agri
cole de stat din Tîrgoviște, să 
realizăm in acest an un venit 
suplimentar de 1 250 000 lei. Ca 
atare, in viitor vom extinde 
sectorul de ingrășare a taurine
lor, prin construirea unei noi 
îngrășătorii, cu o capacitate de 
3 200 de animale, ceea ce va în
semna o producție de carne in 
plus de peste 1 200 tone.

Vă asigurăm că vom munci 
cu întreaga capacitate pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de producție, asa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, con
tribuind astfel, alături de între
gul nostru popor, la înflorirea 
patriei noastre.

Prin aplicarea acestei hotă
rîri, se subliniază in telegrama 
cooperatorilor din comuna Cio- 
răști, județul Vrancea, noi vom 
beneficia de aproape 2.4 mili
oane lei venituri suplimentare 
față de cele planificate, ceea 
ce va contribui la ridicarea 
continuă a nivelului nostru de
trai, material și spiritual, cit șl 
la dezvoltarea multilaterală a

creșterea bunăstării materiale 
a celor ce muncesc. Cea mai 
elocventă dovadă că partidul, 
dumneavoastră personal, vă 
preocupați in permanență de 
ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor, o constituie 
noua majorare a salariilor care 
se va aplica in decursul aces
tui an, precum și faptul că, o 
dată cu intrarea in vigoare a 
noilor prețuri de desfacere a 
cărnii și a produselor din carne, 
se acordă compensații salaria- 
ților și pensionarilor, iar copii
lor alocații sporite.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că toți comuniștii, 
toți lucrătorii de pe acest im
portant șantier al economiei 
naționale, vor munci neobosit 
pentru îndeplinirea angajamen
tului asumat de a realiza pri
mul paralel al hidroagregatului 
nr. 2 de 170 Mw al Hidrocen
tralei de pe Lotru in cinstea 
Zilei de 23 August, cu patru 
luni mai devreme față de ter
menul planificat. contribuind 
astfel la înfăptuirea cu succes 
a programului partidului, de 
făurire a societății socialiste

produse animaliere, se 
telegrama Comitetului 
de partid Balșa din 
Hunedoara. în noile 

de cointeresare mate- 
comunei noas- 

angajat să livreze in 
,___ . ' ' ', pe acest an, 47
tone carne bovine, 3 tone carne 
ovine și 70 hl lapte de oaie. Ei 
și-au exprimat hotărirea fermă 
de a crește un număr tot mai 
mare de animale, pe care să le 
contracteze cu statul, de a-și a- 
duce contribuția la dezvoltarea 
bazei furajere prin executarea 
unor ample lucrări de îngrijire 
și fertilizare a pășunilor și fine- 
țelor.

Ca vechi militant al partidu
lui nostru, in prezent pensionar 
și membru al Biroului comite
tului județean de partid Brăila, 
scrie in telegrama sa Petrila 
Istvan, am avut prilejul să 
particip o perioadă lungă de 
timp la traducerea in viață a 
programului elaborat de partid 
pentru dezvoltarea scumpei 
noastre patrii.

De fiecare dată, cind apar 
cuvintările dumneavoastră, iu
bite tovarășe Ceaușescu. cind 
apar hotărîri ale partidului și 
guvernului, eu le citese cu 
multă luare aminte și fiindcă 
timpul îmi permite, ca pensio
nar, le discut și le popularizez 
în rindul oamenilor cu care vin 
in contact.

Recentele măsuri m-au bucu
rat foarte mult și le apreciez 
din adîncul inimii mele ca mă
suri care vor duce in mod si
gur la noi succese in inflorirea 
României socialiste.

Deși sint la o virstă Înaintată, 
mă angajez să nu precupețesc 
nici un efort pentru a-mi aduce 
contribuția la transpunerea in 
viață a măsurilor ce le între
prinde Înțeleaptă conducere a 
partidului nostru și vă doresc 
din inimă. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă sănă
tate. viață lungă, fericire și 
deplin succes în realizarea no
bilelor dumneavoastră idei teo
retice și practice.

(Agerpres)

CANTEMIR
un mare cărturar, luptător

pentru o mare idee: unitatea 
statului și a poporului român

om în primul rînd, își păstrea
ză și astăzi viabilitatea.

*
Dimitrie Cantemir a fost 

cărturar activ. Exponent
unei gîndiri progresiste, susține 
ideea promovării oamenilor in 
funcțiile publice după criteriul 
culturii și al aptitudinilor fi
rești. El aspiră spre realizarea 
unui program social-cultural, 
de durată. E partizan al deter
minismului în natură și socie
tatea umană. El este partiza
nul demnității și libertății o- 
mului ca ființă rațională.

Istoria noastră poate fi ase
muită eu o potecă de purpură, 
mereu nimbată de jertfe și sa
crificii dar necontenit urcind 
spre culmile libertății. Proce
sul istoric prin care poporul 
nostru și-a tmpus în rindul ță
rilor civilizate ființa sa mile
nară. a cerut o luptă neintrerup- 

Drumul spre făurirea sta- 
roțnân modern, 
demnității sale, 

in spiritul idealului 
poporului, dtrzeniă 
unor cărturari luminați,

tă. 1 
tului 
ceririi 
citat, 
luptei 
truda ___
Încrezători tn destinul neamu
lui, in torța și adevărurile 
noastre.

Dimitrie Cantemir și-a con
sacrat viața idealurilor nobile 
de libertate națională. In con
stelația luptătorilor noștri, in 
panteonul istoriei, numele său 
strălucește cu intensitatea ful
gerului nedomolit de vremuri. 
„Filozof intre regi, și rege in
tre filozofi I"

Simbolul sub care se înscrie 
viața lui Dimitrie Cantemir, 
(născut la 26 octombrie 1673. 
mort la 21 august 1723), ni se 
pare a fi lupta continua pentru 
demonstrarea ideii sale de pro
funzime ; unitatea statului și a 
poporului român in spațiul car- 
pato-dunărean. El fundamen
tează științific ideea unui fond 
al conștiinței românilor despre 
romanitatea lor. Cercetările vre- 
milor trecute ne-au lăsat anu
mite mărturii scrise despre 
istoria și întimplările neamu
lui. iar astăzi, prin săpăturile 
și truda arheologilor, ele s-au 
înmulțit. Ideile cele mai nobile 
ale lui Dimitrie Cantemir se 
fundamentează tn plan material 
în România socialistă. Si acum, 
cînd înscris în calendarul ani
versărilor U.N.E.S.CO.. sărbă
torim tricentenarul nașterii 
sale, avem conștiința nu doar 
a valorii scrierilor lui, ci și a 
necesităților istorice care l-au 
cerut atunci, ca pe un argu
ment a) conștiințe’ neamului 
nostru, al ideii lui de libertate.

Fțp al unui oștean neștiutor 
de carte, dar de la care a moș
tenit setea, de cunoaștere, vi
goarea, poate și mobilitatea 
spirituală. Dimitrie Cantemir 
este primul mare cărturar ro
mân Adevărat, au existat căr
turari s) ginditori reputați și 
înaintga lui. Poate chiar înce- 
pînd cu artiștii și c'-J“—" 
daci, de ta care ne-au 
mărturie podoabele de 
și aur. fibulele, colierele 
daliile sculptate, bustul 
Beudis. Apoi, mai tîrziu, Năa-

a cu- 
a soli

și 
Și

glnditorii 
rămas 
argint 

șl me- 
zeiței

goe Basarab, ale cărui învăță
turi au fost traduse in grecește 
Imediat după scrierea lor, ori 
poetul și domnitorul Petru Cer
cel, apoi cronicarii și înhățații 
veacului : Dosoftei, Miron
Costin. mal tîrziu Nicolae Mi- 
lescu, ori Constantin Cantacu- 
zino. Dar principele Moldovei 
s-a deosebit de predecesorii 
săi. notează Virgil Gândea, prin 
trei trăsături cu totul noi -- 
intensitate și niciodată pină 
el îmbinate atit de fericit de 
cărturar nintân ; varietatea 
formației, amploarea operei 
întinderea faimei.

★
Diplomat. oștean, cărturar, 

Dimitrie Cantemir poate fi a? 
soeiat enciclopediștilor fran
cezi pe care, egalindu-i tn spi» 
rit. ii depășește in prolificitate. 
Poliglot celebru, vorbește româ
na, greaca, latina, slavona, tun 
ca și persana, araba, italiana, 
franceza, apoi rusa și poate 
germana, tn 1698 ti apare Diva
nul. Șapte ani mai tîrziu, Isto
ria ieroglifică. Este înțelept in 
Orient, muzician si poet la 
curțile sultanilor (Kantemiro- 
glu), savant în cercurile știin
țifice din occident. Astăzi m se 
pare ciudată afirmația lui Eu
gen Lovinescu. referitoare la 
„cosmopolitismul" lui Cosmo
politismul de care a fost acuzat 
este, de fapt, o pregătire mul
tilaterală excepțională. Căcj, 
o cultură iși impune specifici
tatea prin dalele particulare și, 
in același timp prin participa
rea marcată la ideile circum
scrise unui fond general. Enci
clopedismul lui Dimitrie Can
temir, setea de-a învăța conti
nuu, a fost dictată de necesi
tățile istorice și culturale ale 
momentului. Cantemir scrie 
la cererea Academiei din Ber
lin (al cărui membru va fi ales 
în 1714) Descrierea Moldovei 
(terminată in 1716) și Hronicul 
româno-moldo-vlahilor (1719— 
17221. Dacă în Descrierea Mol
dovei se realizează prima lu
crare de sinteză geografică, po- 
litică-etnică și istorică, In Hro
nic se explică etnogeneza po
porului nostru tn spațiul Da
ciei. Erudit și informat, Dimi
trie Cantemir circumscrie Da
ciei teritoriul Ardealului, Mol
dovei și a Munteniei Spiritul 
său cuprțpzător realizează isto- 
rfa neamului nostru nu numai 
fn liniile ei generale, tntr-o 
genială sinteză, ci și în detalii
le el semnificative.

★
Pentru Istoriografia românea

scă, ideile lui Dimitrie Cânte-

. a
1_1. filozof,
reprezentantul unui. “ ___

ca 
la 

un 
in

și

mir vestesc vremea de aur 
iluminismului. Istoric, fll.:c 
umanist, t-r,----- 1
curent istoric care avea rădă
cini în trecutul îndepărtat, el 
vorbește lumii despre Traian, 
..săditorul și răsăditorul nostru", 
despre latinitatea limbii și a 
poporului român, despre descă
lecările Munteniei și a Moldo
vei. El vorbește de tot și d« 
toate nu pentru a uimi, ci pen
tru a-și argumenta tezele, pen
tru a le face viabile. Ideile sale 
din Hronic au o influență eo- 
virșitoare asupra 
chcntie Micu $1 
transmite incă o 
termediul Școlii

*
Aproape că nu există dome

niu de activitate în care spi
ritul său cuprinzător să nu fi 
lăsat semne, Dimitrie Cantemir 
vorbește despre . "
ceașcă" și ,.. . ..
cesc". fapt care dezvăluie 
portanța pe care o acordă 
minoloHiei artistice. Pune 
circulație categoriile de 
mos, comic și tragic intr-o 
rioadă cind nu era fundamen
tată estetica. încearcă defi
nirea noțiunilor de tipizare, ar
monie, teatru, etc, De esență 
umanistă, ideile sale artistice, 
după care, arta fiind o născo
cire umană, iar artistul fiind

Cită deosebire Intre el și en- 
ciclopediștii cărora le poate fi 
asociat din punct de vedere al 
formației sale culturale 1 Can
temir este un mare savant al 
timpului său. Dar atunci cind 
necesitatea istorică a cerut actul 
participării sale, a părăsit bi
blioteca și a ieșit în arena con
fruntărilor directe... Geniu isto
ric, el simte pulsul creșterii și 
descreșterii Imperiului Otoman. 
Ajuns pe scaunul Moldovei 
(1710—1711) încheie alianță cu 
Petru I si încearcă eliberarea 
țării de sub stăplnirea otoma
nă. Cum o fi sunat numele poe
tului și compozitorului Kante- 
miroglu prin palatele sultani
lor, cînd au aflat vestea că 
Domnul Moldovei s-a ridicat 
împotriva împărăției pe care ei 
o credeau eternă 7

învins la Stănilești, Dimitrie 
Cantemir este obligat să se re
fugieze în Rusia fiindu-i solici
tată munca de consilier al Îm
păratului, aliatul său. Și in a- 
ceste condiții el lucrează intens 
dăruind lumii operele sale ca
pitale. îi apar cărți de istorie, 
tratate de logică, descrieri mo- 
ral-filozofice. impunlnd numele 
său și al țării noastre in circui
tul culturii europene.

★
Dimitrie Cantemir este

doar simbolul cel mai strălu
citor al culturii noastre uma
niste, ci și legătura umanismu
lui cu iluminismul, 
înaintat exponent 
sale în sud-vestul 
Interesul pe care 
alți învățați celebri

lui Ioan Ino- 
ele ni se vor 
dată, prin in- 
Ardelene.

pre „limba poeti- 
,.meșteșugul ritnri- 

im- 
ter- 

în 
fru- 
pe- cel mai 

al vremii 
european. 

Voltaire și 
... ,... l-au ma

nifestat față de opera sa, este 
o dovadă. i

GEORGE BOITOR
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stantin Cîrstenoiu sau de putea

lalți, n-au refuzat ideea ci
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nu

care mă aflu și 
aici e aici. Bâ
rnei de muncă, 
pe un om ; ea

amc- 
dea 
cap.

un 
al

o bătaie 
tatăl său

lucru- 
faptele 

sint, 
sus-

adunarea 
spre cel 
amintește

cei din jur. După

ales de 
datorii- 
cei ce 
ci din 
abatere

deci cu atît 
mult putea 
neobservată.

să spuneți 
— — i cu 
că, fără în
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SENTIMENTUL
că Înalță țara

cut șl fac istoria României so
cialiste.

Apoi, Pavel Oțet din nou a 
făcut o pauză pentru a relua 
intr-un tîrziu rememorarea ani
lor petrecuți pe șantierul hidro
centralelor de pe Argeș, de la 
Porțile de Fier, aici pe Lotru, 
în cele din urmă, aparent fără 
legătură, mi-a răspuns la între
barea de la inceputul discuției :

— Constructorii au sentimen
tul că adaugă ceea ce lipsește 
unor locuri spre mai marea lor 
frumusețe și bogăție, că împli
nesc un destin al acestor locuri 
și al oamenilor lor ; construc
torii au sentimentul că înalță 
țara. Șl aceasta — spune cu 
convingere veteranul șantierelor
— este cea mși de seamă fru
musețe a profesiei noastre de 
constructori.

Mi-am reamintit această dis
cuție de curind. Cițiva reporteri 
ai ziarului nostru s-au reîntors 
in redacție după ce timp de o 
lună s-au aflat neîntrerupt, zi 
și noapte, printre constructori, 
pe citeva din cele mai mari 
șantiere ale acestui cincinal, 
identifieîndu-se pe cit posibil, 
cu munca și viața lor. Și le-am 
adresat — in continuarea dis
cuției de atunci cu Pavel Oțet
— întrebarea : care considerați 
că sint trăsăturile de caracter și 
profesionale care-i definesc pe 
constructori, așa cum i-ați vă
zut, pe șantiere, in orele libere, 
în familie 7

— Eu am să încep prin rela
tarea unei ințimplări petrecutte 
pe Șantierul Termocentralei Ro- 
gojelu — ne propune Viorel 
Raba — într-una din echipele 
de la betonări. „în familia . lui 
Victor Circiumaru a avut loc 
un eveniment pentru care el 
trebuia să lipsească citeva zile 
de la muncă. A,fost învoit, ime
diat, cu asentimentul intregii 
echipe. Dar în același timp sar
cinile lui se cereau indeplinite. 
ca și pină acum, ritmic și te
meinic. Colegii i-au preluat 
imediat atribuțiunile. ceea ce 
pentru ei însemna eforturi în 
plus, răspundere in plus. Nici 
unul însă, fie că este vorba de 
tineri ca Vasile Nedelcu, Con
stantin Cîrstenoiu sau de oa
meni in virstă ca Gheorghe Be- 
cheru. Gheorghe Pupăzan și cei
lalți, n-au refuzat ideea ci au 
hotărit să se organizeze in așa 
fel ca randamentul echipei să 
șe mențină la cota maximă. 
Cind Victor Circiumaru s-a re
întors. și-a aruncat ochii pe 
grafitul lor și a văzut că avan
sul ciștigat mai înainte se men
ținuse intocmai. Ar fi vrut să 
ceară lămuriri. Dar privindu-și 
tovarășii, le-a văzut zimbetul 
de pe chipuri și a înțeles totul. 
Procedaseră cum ar fi procedat 
el însuși.

— Nu eram pe șantier cind 
oamenii din sectorul condus dă 
Ion Beșu se angajaseră să-si 
devanseze termenul stabilit 
pentru străpungerea galeriei de 
fugă — ne povestește Ovidiu 
Păun — dar am aflat mai tîrziu 
cum a fost. „Toată ’ ------
și-a întors privirea 
care vorbea — iși 
Vasile Rateș, secretarul comite
tului U.T.C. al șantierului — și 
sincer să fiu. mi-a făcut impre
sia că erau destui in sală, in 
adunarea salariaților. care con
siderau atunci că angajamentul 
nostru era peste puterile noas
tre, ba chiar ne-au sfătuit să 
fim prudenți. Și, intr-adevăr, 
am fost prudenți, in sensul res
pectării cuvintului dat". „Și a- 
cum. iată despre ce este vorba 
— reia reporterul Ovidiu Păun : 
galeria de fugă de la Măriselu 
(Hidrocentrala de pe Someș) 
trebuia străpunsă conform pla
nului de stat spre sfîrșitul lunii 
noiembrie 1973. într-n adunare 
a salariaților, însă, colectivul a- 
cestui obiectiv, format aproape 
in întregime din uteciști și co
muniști. s-a angajat pe baza 
unor calcule riguroase, să stră
pungă galeria cu șase luni mai 
devreme. Am fost martori la 
eveniment. El a avut loc in ziua

de 20 mai. Știi ce mi-au spus 
atunci constructorii lotului res
pectiv ? Că era imposibil să 
procedeze altfel pentru că an
gajamentul întregului colectiv 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen ar fi fost, în 
caz contrar, compromis. Or, ei, 
constructorii, iși vor respecta ca 
și pină acum, cu responsabilita
te și intransigență comunistă, 
cuvintul dat.

— Ți-e dor de casă 7
'— Aici e casa mea.
— Nu la București 7
— Și la București dar și aici. 

Casa noastră a constructorilor e 
acolo unde sintem și noi, in 
toată țara unde construim...

Victor Constantinescu — re
porterul care s-a intors de pe 
Șantierul național al tineretului 
de la Tîrgoviște — preferă să-și 
contureze ideea prin reluarea u- 
nui dialog cu un tinăr construc
tor.

— Șe numește Ion Alferaru — 
îmi spune el — și e bueureștean 
în toată legea. Dar singur re
cunoaște că adevărata casă și 
adevărata sa familie este șan
tierul și oamenii săi. Și fără 
Îndoială că de aceeași părere 
este și soția și copilul său care 
au gustat și ei plinea și apa 
atîtor locuri din țară. Ion Alfe
raru este tehnician specializat 
în glisarea coșurilor înalte. Con
duce o echipă de 11 tineri — 
betoniști, mecanici, fierari — a- 
dunați aici din multe localități 
diferite dar care gindesc la fel : 
casa lor dragă este cea pe care 
o poartă cu ei pe primitoarele 
drumuri ale înfăptuirilor noas-. 
tre.

— Cite coșuri și ce înălțime 
totală ați ridicat voi pină acum 
— j-am întrebat pe tinerii din 
echipa lui Alferaru.

— Nu le ținem evidența con
tabilă — mi-au răspuns ei — 
pentfu că ,noi, constructorii, sîn- 

, tem „acei anonimi care înalță 
uzine, hidrocentrale, poduri sau 
case., dar..destinați ca Manole, 
legendelor viitoare.

— Să încercăm — le-am pro
pus în final colegilor mei re
porteri — să definim acum, îm
preună, portretul constructoru
lui, prezent pretutindeni, de la 
un capăt la altul al țărti, așa 
cum l-ați cunoscut : îndrăzneț, 
visînd să aducă viitorul mai a- 
proape, îndrăgostit de înălțimea 
schelelor și a idealurilor noas
tre.

La care unul dintre interlocu
torii mei a găsit poate cel măi 
potrivit răspuns : portretul con
structorului de azi se regăsește 
în portretul minunat al țării, in 
vertiginoasa ei ascensiune spre 
idealurile socialiste.

ACCENTE

Mie cel puțin mi 
se intimplă și a- 
cum, nu o dată, să 
fiu martor la sce
ne și ințimplări 
care, oricit aș sta 
și le-aș judeca, ră- 
sucindu-Ie pe toate 
părțile posibile, tot 
ciudate și nelalocul 
lor mi se par in 
cele din urmă. Sau 
poate, in cel mai 
bun caz, chiar dacă 

? sint la locul lor, 
y nu vor să stea așa 
y cum au fost puse 
> cîndva, ci preferă 
< o poziție și mai 
' ciudată : de-a-n- 

« doaselea. In aseme- 
nea situații, bine- 

>> înțeles, nu există 
j( decit două posibi
le lități de interpre- 
gy tare, in funcție de 
>> unghiurile din care 

sint privite ' 
« rile : ori 
5S incriminate 
>> intr-adevăr, 
<< peet de strîmb a- 

șezate, ori cel ce 
2> le apreciază are el 
<< însuși nevoie de o 
ss serioasă corectare a 
>> poziției. Prefer în- 
<< să să supun totul 
$< spre analiză citito- 
$> rului, pentru a ju- 
2? deca singur care 
<< din cei doi termeni 
$$ ai problemei are 
zz nevoie de o opera- 

ție de răsturnare. 
>? . Iată, de pildă, fi-
<< indcă tot limbajul 

exemplelor rămine 
<< cel mai expresiv, 

o asemenea întîm- 
piare : mă aflam 
la o ședință de a- 
naliză a muncii. A- 
dică una din acele 
ocazii în care un 
organ oarecare, co
mitetul unei orga
nizații sau activul 
obștesc al vreunui 
colectiv, intră in 
raza de atenție a 
unui alt organ, de 
la municipiu sau 
de la județ, ale că
rui atribuțiuni sint 
tocmai acelea de a 
urmări buna func
ționare a părților 
sale componente. 
Intimplător, orga
nul analizat, căruia 
ii venise probabil 
rindul și mai intim
plător, stătea destul 
de prost la unul din 
capitolele munci i 
sale, să- zicem că 
nu mai. ținuse adu
nări 
mai 
sau 
nu, 
Și 
puseseră..
lor grea pe întrea
ga activitate. Bine
înțeles, lipsa de in
teres nu se 
prelungi și la ni
velul organului ju
dețean, care era 
dator să ia atitu
dine și să pună lu
crurile ia punct, 
ceea ce se și in- 
timpla de altfel, in 
ședința de analiză 
amintită. Numai că,

generale toc- 
-de la alegeri, 
mă rog, de ce 
că dezinteresul 
nepăsarea iși 

pecetea

la un moment dat, 
pe parcursul anali
zei a fost rostită o 
frază, o singură 
frază, care nici nu 
era prea lungă mă
car, ' '
mai 
■trece 
dar care a modifi
cat treptat întrea
ga albie a rîului. 
Suna cam așa : „De 
această situație se 
face vinovat nu 
numai comitetul 
organizației, ci și 
organul superior, 
care n-a îndrumat 
Și controlat în su
ficientă măsură". 
Și din clipa aceea, 
nu știu cind și 
cum, dezbaterile au 
fost asmuțite spre 
o altă direcție. Șe
dința a rămas în 
continuare tot șe
dință do analiză, 
insă subiectul ei nu 
mai era obligația 
unui organ 
a-și achita 
le față de 
l-au ales, 
contră, o 
mult mai gravă, a- 
ceea a organului 
superior, care „nu-1 
ajutase, nu-1 spri
jinise. nu-1 îndru
mase" pe celălalt 
pentru a-și face, cu 
adevărat. datoria. 
Iar la sfîrșit, con
cluziile care au fost 
inserate intr-un 
plan de măsuri nu 
s-au mai referit, 
nici ele, la ceea ce 
ar fi trebuit să fa
că organul anali
zat. ci celălalt, cel 
cu^indrumarea.

Poate că ce-i 
asta. ci. 
dmală. avea șȚ or
ganul superior par
tea lui de vină, că,

. --a cere 
inoxidabilă 

sau 
eu ce și 
convinși 

fia chiar 
Fină la 
însă, pinâ 

momentul jn 
care întorsătura lu
crurilor ar 
nința să se 
totul peste 
Pentru că. dacă â- 
tunci cind e vorba 
de muncă obșteas
că,- mai înțelegi și 
accepți cite una 
sau patru ințimplări 
anapoda, ' cind se 
află la mijloc înda
toririle de serviciu 
ale cite unui indi
vid, prevăzute una 
cite una în con
tractul de muncă, 
sistemul nu mai 
anunță nimic bun. 
Dimpotrivă, poate 
avea consecințe din 
cele mai neplăcute, 
îmi amintesc, de 
exemplu, că la o 
altă ședință de a- 
naliză, în care unul 
din funcționari era,

mă rog, așa 
legea 
a autocriticii, 
mai știu 
puteți fi 
că v-aș 
dreptate, 
un punct 
în

nri*bufă dreptate £ 
criticat măr din X 
cauză că „nu se a- << 
editase de sarcini", y 
că „nu-și îndeplini- 9, 
se îndatoririle pro- Z 
festonale", că nu $' 
dăduse dovadă "de 
competență", Cu < 
alte cuvinte, mai y 
pe scurt, nu se ți- > 
nuse de treabă, a- <■ 
cesta a avut neo- S 
brăzarea să se ri- > 
dice ți să pretin- < 
da : ,.E-adevărat, < 
®m și eu lipsurile > 
mele, dar colectivul < 
de ce nu m-a aju- < 
tat ?“. Ceea ce, șper > 
că sinteți de acord 2 
cu mine, este totuși / 2 
cam exagerat. S

Procedeul ține de 7 
o anumită obișnuin- S 
ță pe care tot noi > 
ne-am creat-o și ? 
pe care o cultivăm < 
și cind trebuie și ț 
cind nu. Dintr-un < 
bun simț firesc și < 
obligatoriu, sintem J 
datori să acuzăm nu J 
numai greșelile al- < 
tora, ci ți pe alte * 
noastre, intr-un 
proces dialectic ca- . 
re alătură ți con- ' 
diționează critica .' 
de autocritică, Ges
tul autocriticii se 
transformă Insă în 
contrariul său a- 
tunci cînd incepe, 
cu sau fără știință 
sa acopere faptele 
care trebuie dezve
lite in primul rind. 
N-aș putea fi nici 
m ruptul capului 
convins că un or
gan oarecare a fost 
ales mai intîi pen. 
tru a fi mereu con
trolat și îndrumat 
Și abia după aceea 
pentru a-și înde
plini propriul man
dat. De aceea, de 
cite ori aud, la se
diul vreunui orga
nism, formula „cu 
comitetul de la... 
am cam greșit și 
noi", intrerup și. 
intreb : „Bun. Dar 
greșeala lui care e?“ 
Iar in ceea ce il 
privește pe funcțio
narul din al doilea 
caz, autocritica la 
care ne invită pe 
noi, „co-lec-ti-vul", 
e falsă. Răspunde
rea pe care o re
clamă djn partea 
celorlalți e o în
cercare de fugă dă 
răspundere. -Nu- mă 
pot simți solidar cu 
o invitație' la răs
pundere colectivă 
decit in măsură in 
care este implicată 
și noțiunea de răs
pundere personală, 
iar aceasta in nici 
un caz nu 
versarea 
lui firesc.
să-mi fac 
tica pentru 
Iile mele, 
pentru ale

D. MATALA

prin in- 
raportu-

Ințeleg 
autocri- 

greșe- 
nu și 
altora.

In _ _ 
zdravănă, primită de la 
și de la doi frați mai mari, a fu
git de acasă. Dormea pe unde 
apuca, minca ce se nimerea. De 
aici piuă la prima infracțiune 
n-a fost decit o .jumătate de pas. 
Restul ii cunoașteți foarte bine. 
Cu anumite întreruperi, tinărul 
acela n-a făcut altceva decit să 
înșele, să se distreze, să percea
pă doar surogatele de suprafață 
ale vieții Habar n-avea, de 
fapt, cam ce se înttmplă in ju
rul lui într-un an de zile, ma
re lucru dacă citea două ziare.

— Pot să cred că dacă in 
cele din urmă n-ar fi fost 
prins, ar fi continuat așa 7

— Da, cred că ar fi continuat. 
E drept, uneori era apăsat 
de incertitudinea situației sale, 
dar intrase intr-o horă cu el 
însuși, se temea să se oprească, 
să se apuce de ceva serios.

— Era un om slab 7
— Ce să zic, poate da...
Cititorii noștri probabil au in

tuit că tinărul strungar, cu vor-

bă sprintenă și, să fim drepți, 
nu lipsită de profunzime, este 
chiar fostul delincvent. Altfel, 
strungarul n-ar fi avut de unde 
să dea atitea amănunte, n-ar fi 
pătruns atit de bine in intimi
tatea celui care fusese.

— Cînd am ieșit — continuă 
el — din detenție, m-am pre
zentat la biro.ij forțelor de 
muncă. De acolo, am fost plasat 
in colectivul în 
astăzi. Ei bine, 
ieții, tovarășii 
m-au primit ca 
pe un om din care poate să iasă 
ceva ca lumea, Chiar dacă m-or 
fi suspectat ei o vreme, că doar 
venisem cu un dosar „bogat" 
și era normal să fie cu ochii r>e 
mine, n-au lăsat să se observe 
lucrul ăsta. Dacă o mai scrin- 
team, în special cu respectarea 
programului de lucru, cu oare 
n-aveam cum să fiu obișnuit, 
mă luau la rost ca pe oricare 
altul, mă sancționau ca pe ori
care altul, fără a-mi aminti că 
„mă. escroc ai fost, escroc ai .să 
rămii", cum aud că se mai în- 
timplă prin alte locuri cu unii

(Urmate din pag. /) 

secțiile uzinei, de organizațiile 
U ȚC., de comitetele sindicale. 
1 • ce constă „actualitatea" clu
bului. capacitatea sa operativă : 
vine în uzină la muncă un nou 
lot de absolvenți ai școlilor pio- 
fesionale, ies la pensie cițiva ve
terani ai fabricii, avem în uzină 
un schimb de experiență cu o 
altă fabrică, a reușit să fie apli
cat în producție principiul unei 
valoroase invenții și tot felul de 
evenimente ..interne", de uzină, 
pe care clubul trebuie să le con- 
semneze și să le ofere un cadru 
agitatoric sărbătoresc.

lată, de un succes deplin se 
bucură ile citva timp o largă ac
țiune cultural-educativă „Azi 
clubul este al vostru". Orice 
secție sau atelier de lucru poate 
să ceară pentru o zi întreg in
ventarul cultural al clubului. Or-

ganizația U.T.C. dispune cum 
vrea de acest cadru cultural. 
Modul de petrecere a timpului 
liber în această formulă de lar
gă opțiune este foarte variat, 
ingenios, uneori imprevizibil; un 
atelier a sărbătorit căsătoria 
unui tovarăș de muncă, alții

tinerii optează și își realizează 
singuri programul cultural-edu- 
ratio, conform nevoilor lor pro
fesionale și sociale. Am vrut să 
diferențiem programul clubului 

-------„ de uzină, de activitățile organi- 
verii îți propun cele mai varia- zate în clubul tineretului din 
te forme și modalități de petre- municipiul Pitești. Am vorbit pe

ori discuții despre literatură, 
sport, filatelie sau tehnică. Fel 
de fel de acțiuni, una mat in
teresantă decit alta. De citeva 
luni durează această acțiune și 
niciodată nu a fost aceeași. Ti-

PROGRAMUL CLUBULUI
sfîrșitul stagiului militar al ci- 
torva strungari, unii au fixat la 
club o ' 
fabricii, 
pragul 
reat, o
la club
tică ți științele sociale, unii tineri 
organizează simultane de șah

înt'dnire cu conducerea 
altă secție — aflată în 

examenului de bacalau- 
zi Întreagă a petrecut-o 
în consultații la materna-

cet» a timpului îneît abia acum 
am observat ce sărăcăcios pro
gram, stereotip șt monoton ofe
ream noi tinerilor. Această mo
dalitate, mult mai democratică, 
de a răspunde concret la opțiu
nile tinerilor. ale organizației 
U.T.C., ale uzinei în general, se 
bucură și de marele avantaj că

larg despre „Ziua clubului" 
fiindcă am dorit să arăt ce mare 
succes pot avea 
culturale cînd 
invităm tinerii, 
să-și organizeze 
dorințelor lor 
din cuprinsul clubului. Instituția 
culturală, nejustificat uneori are

acțiunile noastre 
la acestea nu 

ci le propunem 
singuri, conform 
spațiul cultural

mai puțină încredere in opțiunile 
tinerilor iar cu organizația U.T.C. 
clubul stabilește adesea punți 
formale de colaborare — un 
plan comun rămas în ipostaza 
proiectului, în vreme ce uzina 
realizează cu acești tineri impor
tante sarcini de cincinal. N’ti 
este firesc atunci ca și clubul, 
măcar cel de pe lingă uzină, să 
ofere un credit mai mare acestor 
tineri, să nu-i „hrănească cu lin
gurița", cu preparate de-a gata 
— ci să le dea posibilitatea ca 
ei înșiși să opteze matur, cu de
plină responsabilitate pentru pe
trecerea timpului lor afectat in
struirii și destinderii ? Această 
întrebare aș dori s-o adresez tu
turor conducătorilor instituțiilor 
culturale afiliate uzinelor produ
cătoare, marilor întreprinderi 
economice, sperînd să primesc 
și un răspuns comentat — prin 
intermediul ziarului nostru.

care au fost șj ei în situația 
mea. Comportarea tovarășilor 
m-a obligat, acesta e adevărul, 
în aceeași zi, notez opinia unui 
alt strungar din aceeași secție, 
Vasile I. :

— Cind a venit Alexe aici la 
noi, uteciștii au luat o hotărî 
re : să nu batem toba că n«-« 
venit unul așa și pe dincolo, 
cu antecedente cenușii și așa 
mai departe. A venit, l-am pri
mit ca pe oricare altul, ne-am 
împrietenit cu el, l-am spriji 
nit permanent, fără a face in«â 
caz <je acest sprijin, fără a-i da 
nici lui senzația că ne ocupăm 
mai mult de el, decit de alții. 
Căci intre noi fie vorba, de 
Alexe ne-am ocupat mai mult 
decit. de oricine. Așa se face că 
omul a ajuns un strungar bun., 
seralist la liceu, în fine, un bă
iat dintr-o bucată.

— Contați mult pe Alexe7
— Mult. E unul dintre oame

nii noștri de bază și afirm asta 
cu toată răspunderea. L-am ve
rificat, de fapt, in fel și chip, 
nu se poate să ne înșelăm in 
privința lui. Dar șă mai știți 
un lucru : cred că Alexe a foșt 
asimilat de colectiv atit de bine, 
pentru că și el, chiar fără a-și 
da seama, simțea de mult ne
voia de a se afla intre oameni ; 
între oameni, așa cum trebuie 
să înțelegem noi treaba asta...

Mi-am amintit nu o dată 
betul larg, fără crispări, 
strungarului Alexe R., un 
bet pe care nu-1 voi uita
ușor. Este zimbetu] omului ie
șit din coșmarul incertitudinii, 
al rătăcirii in care s-a aflat. 
Mi-1 amintesc deci pe Alexe R. 
și, firesc îl revăd in mijlocul 
colectivului care a știut cum 
să-l recupereze definitiv. Căci 
succesul aparține, cred eu. în 
primul rînd oamenilor, acelor 
tineri minunați, care l-au
conjurat de la inceput cu deli
catețe, intransigență și 
mism, oferindu-j mina tovără- 
șește, simplu, cu Încredere.

zim- 
al 

zlm- 
prea

în-

opti-

I
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ȘTEFAN WEISS și ANDREI ZINCA

Bilanț doljean yy

435 de elevi contam
cu însemnele pe sprijinul
de brigadieri elevilor “

Construim

procentul „ab-

LICEAN

rîndul 
absentă.
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Ș Carpații cu vîrfurile-n nor,
5

CORESPONDENTA DE PE ȘAN
TIERUL COMBINATULUI DE LA 

GALAȚI

al muncii patriotice, 
amintesc că în primii 
cînd poate nu pen- 

toți era suficient de 
importanța acestei

DAN ROMULUS LAL 
elev

De 7—8 ani

taluzarea unor 
abrupte. Apoi, 
zonă de ambar- 
sporturi nautice, 
mai multe tere-

• Izvorul Mureșului 
a fost martor la un 
nou debut de tabără 
organizată de C.C. 
al U.T.C. Tn seria a 
treia, s-au întîlnit 
pentru odihnă și in
struire, secretarii 
U.T.C. din liceele de 
specialitate ale tării.

• Mîine se consu
mă ultima zi de prac
tică studențească. 
După colocviile care 
vor atesta munca des
fășurată timp de trei 
săptămîni 
prinderi și 
urmează 
studenti

Veniți meșteri mari 
calfe și zidari 
sus pe schele sus 
unde nici un meșter 
încă n-a ajuns.
Aduceți și piatra 
și focul și apa 
și inimi curate, 
să crească 
din palmele noastre 
ziduri de cetate.
Vom trage 
cu arcul lui Ștefan 
in soare 
să curgă lumina-n ninsoare ; 
unde va cădea 
săgeata cea dinții 
pune-vom piatră căpătii,

sâ aibă cetatea 
veșnicia lor; 
unde a doua săgeatâ 
va cădea, să fie, 
o fintină cu apă vie 
să soarbă din ea 
in fiecare dimineață 
oamenii cetății 
însetați de viață. 
Și unde trei săgeți' 
se vor lovi de glie, 
un altar de slavă 
ridicat să fie, 
in cinstea celor 
ce ne invățară 
dorul și durerea 
și dragostea de țară

CONSTRUCTOR DE SOSELE->

în între- 
instituții, 

și pentru 
vacanța

propriu-zisă — pînă 
la 17 septembrie, pri
ma zi de curs. Evi
dent, pentru cei care 
nu au examene res-
tante.

• Aproximativ 
1 600 de echipaje to- 
talizînd 20 000 de 
pionieri, au pornit în 
cea de-a treia ediție 
a Expedițiilor „Cute
zătorii". Consiliile 
județene ale Organi
zației Pionierilor din 
Arad, Bihor și Alba 
anunță că organizea
ză pe podișul Pade- 
șului, în zilele de 
28—29 iulie, primul 
festival turistic al ex
pedițiilor „Cutezăto
rii" închinat aniver
sării de la 1848.

• între 30 iulie și 
4 august are loc a 
treia ediție a „Serbă
rilor mării". Constan
ța și alte localități 
ale litoralului găzdu
iesc manifestări cul- 
tural-artistice „Lito
ral 73", reunind for
mații pionierești din 
mai toate județele 
țării. Se va desfășu
ra, de asemenea, și 
ineditul Tîrg al pio
nierilor.

^Z/ZZZZ/Z//Z/ZZZZZ/Z/Z/ZZZZ//Z////Z/Z/Z/Z///////Z/ZZ///Z/////Z/ZZZZZZZ/Z/Z/ZZ/^

La I.A.S.-Sadova, elevii Gru
pului școlar de chimie și cei de 
la Școala profesională auto s-au 
acomodat repede cu orarul de 
muncă. La fermele 3 și 4-Ogrln- 
viitorii mecanici și electricieni 
auto s-au remarcat în realizarea 
corectă a operațiilor viticole de 
sezon : legatul viei, curățitul 
lăstarilor, copilitul și culcatul 
viei pe sîrma 3. Tovarășul di
rector al întreprinderii agricole 
de stat, ing. Ion Dobrescu, a- 
preciază nu numai entuziasmul 
și dăruirea de care au dat do
vadă elevii, ci și atenția, minu
ția și grija lor pentru bunul 
mers al producției gazdelor. Nu 
au lipsit întrecerile in care s-au 
remarcat băieții brigăzii a doua, 
autorii unei producții aproape 
duble. Ambiția, disciplina, uni
rea în muncă au fost principa
lele elemente care au impresio
nat pe muncitorii fermei Sado
va. Aici, ambii parteneri au avut 
de cîștigat, iar elevii au primit 
și sume de bani la terminarea 
celor două săptămîni, diferen
țiate după hărnicie. Și fiindcă 
sintem la acest capitol tran
scriem cu plăcere numele uno
ra dintre fruntași : Ionel Popa. 
D. Budulan, Constantin Milita- 
ru, Gabriel Tatu, Gheorghe 
Cuță, Ion Nedea.

Alți elevi din Craiova mun
cesc în aceste zile la Complexul 
sportiv Lunca al cărui proiect 
cuprinde terenurj de volei, bas
chet, Iptbaj, focuri'' 'de diVfertis- 
ment.. .

în Lunca Jiului se realizează 
un dig. Și aici salopetele al
bastre sînt o prezență familia
ră. Mihaela Jighereanu și Gheor- 
ghița Nițoi, de la Grupul.școlar 
comercial,, ca și colegul lor, Ni- 
cușor Gărgărici, de la Liceul 
industrial energetic, au scăpat 
cu puțin timp în urmă de emo-

să-l in- 
Plecase.

contu- 
au apă- 
altora : 
in ace-

fierbinte și rodnică pen- 
din Galați. Zilele 
au deschis un nou 
muncă voluntar-pa- 
faleza de la Dunăre, 

se 
Sus 
car- 
ele- 

unui 
un

Vară 
tru elevii 
trecute ei 
șantier de 
triotică pe 
De dimineață pină seara, 
lucrează fără întrerupere, 
pe platforma dintre noul 
tier de locuințe și Dunăre 
vii au început amenajarea 
parc care va fi, în final, 
frumos loc de agrement pentru 
tineret. Nu peste mult timp vor 
ataca lucrările pe faleza pro- 
priu-zisă< prin 
maluri înalte, 
vor construi o 
cațiuni pentru 
un ștrand și 
nuri de sport.

La marginea Galațiului, pe o 
porțiune de pămint căreia de 
pe faleză abia îi vezi pumai un 
capăt, se întinde al doilea oraș 
al gălățenilor : Combinatul Si
derurgic Galați'. Străbătut de 
magistrala N-S, care măsoară 
7 km. combinatul numără o 
populație de multe mii de mun
citori. Pe șantierul combi
natului anul acesta au ve
nit și elevii. „Este o expe- 
riență ce se cere trăită la 18 
ani“ — îmi spunea Titu Duță de 
la Liceul Nr. 1, Rimnicu Sărat. 
Au venit în seria aceasta băieți 
de la Rimnicu Sărat, de la 
Măcin și din Galați. I-am vă
zut pe șantier, muncind cu rîvnă

(Continuare in pag. a IV-a) (Continuare în pag. a IV-a)

Ing. loan Gregu, șef adjunct 
la I.A.S. Șagu, ing. Alexandru 
Chioreanu și ing. Ion Săbăilă, 
șefii fermelor nr. 7 și 6 : „Am 
simțit îndeaproape sprijinul e- 
levilor și sintem mulțumiți de 
modul cum au lucrat și de com
portarea lor. Am avut alături de 
noi circa 1 500 de elevi de la di
verse licee, școli profesionale, 
liceul pedagogic etc. în citeva 
zile elevii au recoltat 60 tone de 
căpșuni de pe 10 hectare. Apre
ciem, în primul rînd, calitatea 
lucrărilor care au fost efectuate 
la vie : legat, copilit, lucrări 
care s-au efectuat pe o suprafa
ță de 651 hectare. Ar fi trebuit 
să-i vedeți pe cei 350 elevi ai 
școlii profesionale C.F.R. Arad 
ca să înțelegeți de ce îi lăudăm 
în mod deosebit. Ei au lucrat 
sub deviza „Nici o clipă irosită". 
Lucrările lor au fost de cea mai 
bună calitate și la acest lucru a 
contribuit faptul că majoritatea 
sînt de Ia sat. De un real folos 
ne-.au fost elevii liceului peda
gogic, ai școlilor profesionale 
U.V.A. și „Textila.“”etc; Nu exa
gerăm afirmind că elevii au în
țeles in ce mod put contribui la 
urgentarea lucrărilor din cam
panie, nu exagerăm cînd spu
nem că dacă nu erau ei ne des
curcam mult mai greu. în curind 
ne vom intilni la recoltatul stru
gurilor".

Ing. Anton Komives, preșe
dintele C.A.P. „Avîntul", Pecica: 
„Elevii, vă rog să notați, au lu
crat mai mult și 
angajații pe care

mai bine decit 
i-ain avut. Au

(Continuare în pag. a IV-a)

Start in etapa a

Elena Angliei, ca studentă in anul II la Institutul pedagogic 
de trei ani din Oradea, își lace practica în tabăra pionierilor 
de la Snagov, găzduită in liceul din localitate. I’ină aici nimic 
neobișnuit. Numai că studenta de azi a fost elevă a acelu
iași liceu. Și a ținut ca practica pedagogică să și-o facă... la 
ca acasă.

Ocupind un loc de frunte in 
acțiunile turistice pentru tine
ret. concursul „Firul Ariadnei" 
revine in actualitate.

Organizat de redacția revistei 
„România pitorească", in co
laborare cu U.T.C., Biroul de 
turism pentru tineret și Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, concursul a debutat 
in vara anului trecut, reunind 
la startul etapei I un număr 
de 25 echipaje de tineri din 7 
județe.

Rezultatele deosebite obținute 
in acțiunea de marcare și ame
najare a potecilor turistice, au

In amfiteatrele profesiei
Ce și cît lucrează

studenții la>

„Semănătoarea"
Despre uimirile unui novice : Fănel Dumitru, Mecanică 

agricolă, I.
*— Ce-ai lucrat în primele două săptămîni de practică ?
— Mai întîi la strung. Am rupt un cuțit ; m-am speriat, 

dar nu s-a întîmplat nimic. Am trecut pe laForjă și Turnăto
rie unde, deși ca observator, am înțeles mai bine o serie de 
cunoștințe predate la cursuri.

Despre atenția îndrumătorilor : Gabriela Mihăilescu, Meca
nică agricolă, I :

— Cum ți s-a părut programul de practică ?
— Este astfel făcut incit să vedem cit mai multe și să

facem legătura cu Tehnologia și Studiul metalelor, parcurse 
in timpul anului. Am și lucrat — la Strungărie, piese ușoare ; 
la Montaj — am asamblat o serie de elemente. Am simțit 
atenția continuă a muncitorilor de la care am primit explica
ții folositoare, ca și prezența eficace a cadrelor didactice care 
ne însoțesc. . T

Despre o erată : Gheorghe Nica, Mecanică agricola, I.
— Ai vreo calificare ?
— Da, ca absolvent al liceului industrial — în aparate de

măsură și control. ....... . ,
— In această perioadă, te-ai remtilmt in vreun fel cu 

această meserie ?
— Aici am asistat la C.T.C. la cîteva verificări. Aceasta 

mi-a corectat o eroare de concepție tehnică care exista în 
gîndirea mea : aveam impresia că în ce privește calitatea, ea 
este invers proporțională cu mărimea aparatului. Grav, 
desigur !

(Continuare tn pag. a IV-a)

Studenții de la „Automatică" 
invită tineri muncitori de la

„Automatica"
De. două săptămîni și mai bine, semnăm în fiecare zi, alături 

de muncitorii „Automaticii" intrarea în schimbul de muncă. 
Uzina ne găzduiește pe noi, studenții de la Automatică, la 
practică — unii fiind chiar angajați aici. Intr-o sâmbătă seară 
la Clubul „Ing“ ne-am întîlnit —■ datorită unei notabile iniția
tive a Consiliului A.S.C. pe facultate și a comitetului U.T.C. din 
uzină — studenti și tineri muncitori, avînd oaspeți oameni mai 
vîrstnici din uzină și institut, pe decanul facultății noastre, 
ing. prof. univ. dr. Sergiu Călin.

Întâlnirea a început cu o dezbatere despre educația muncito
rească. Îmi amintesc că tovarășul Ștefan Cruceru, membru al 
comitetului de partid pe institut, ne spunea că spiritul mun
citoresc este sinteza unei înalte calificări cu pasiunea pentru 
meseria aleasă, cu pregătirea politică și atitudinea etică comu
nistă. Și ne amintim cu toții, noi, cei ce am fost prezenți la 
această seară, de gîndurile pline de înțelepciune ale omului 
care trăiește zi de zi viața uzinei — tovarășul Virgil Ștefănes- 
cu, lăcătuș la Automatica. Cu tâmplele albe, — are în urma sa 
un sfert de veac de muncă, iar din 1951 este salariat al uzinei 
unde lucrează și azi — sfătos și modest, a vorbit simplu, direct, 
adresîndu-se sufletului nostru tînăr.

Nu de la dânsul am aflat despre munca plină de dăruire pe 
care o împinge dincolo de sarcinile primite, despre după- 
amiezile târzii care-l găsesc în uzină, despre medaliile care-i

(Continuare în pag. a IV-a)

Practică
și cercetare

La „Stațiunea experimen
tală pentru culturi irigate — 
Dobrogea", studenții anului 
II ai Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" participă 
atit la munca de cercetare, 
cit și la sectorul producție. 
Condițiile de aici le oferă 
posibilitatea de a cuprinde 
un număr sporit de lucrări 
de sezon. Așa, de pildă, stu- 
denți ca Tudor Popescu, Vic
tor Ghebaur și Maria Roșu 
au lucrat la întreținerea po
rumbului și fasolei, Ia pregă
tirea terenului pentru cultu
rile succesive, la executarea 
lucrărilor speciale (castrarea 
și purificarea biologică în 
cîmpurile de hibridare a po
rumbului) dar și în labora
toare, la diferite analize și 
experiențe. Deși cu un stagiu 
foarte scurt 
pulul, ei au 
primele zile 
și chiar să . ...... .. 
ma unui muncitor. în plus, 
așa după cum ne-a arătat 
directorul stațiunii, tovarășul 
inginer Petru Tomoroga. lu
crările executate cer o mare

(Continuare. în pag. a IV-a)

în munca cim- 
reușit chiar din 
să îndeplinească 
depășească nor-

N-am mai reușit 
tîlnesc pe șantier. 
Așa incit primele 
ruri ale portretului 
rut cu concursul 
colegi de echipă și,
lași timp de an, ce conti
nuau să lucreze la amena
jarea șoselei de centură 
„Miorița". Gabriel Ciobanu 
nu mai era printre ei pen
tru că în acea zi, și nu 
numai atunci, își îndepli
nise înainte de termen obli
gațiile. Dar mai era ceva pe. 
care reușise să-l facă tot 
în acest răstimp, așa cum, 
de altfel, obișnuia să facă 
încă din prima zi a vacan
ței : își ajutase colegii, 
fără ostentație, ca și în 
timpul anului școlar cînd 
rezerva acestui scop o parte 
dintr-o pauză sau câtva 
timp după orele de curs.

L-am întîlnit după a- 
miaza, și primul lucru de 
care m-am interesat a fost 
cum își petrece timpul după 
încheierea orelor de mun
că patriotică. Citise. Citise 
la o bibliotecă con
form programului întocmit 
pentru vacanță. Iar de la 
organizarea zilelor de va- 
cariță am trecut la rezul
tate. „Sintem datori să ob
ținem rezultate cit mai 
bune în activitățile patrio
tice. tot așa cum aceeași da
torie o avem și în timpul 
anului școlar, pentru că pe 
șantiere sau pe băncile șco
lii sintem în primul rînd 
uteciști. Acest lucru l-am 
deprins treptat și a devenit 
o convingere aș putea spune 
„de generație". Elevii școlii 
noastre, Liceul de cultură

generală nr. 4 din muni
cipiul Bacău, nu sint pen
tru prima oară pe un șan
tier 
Îmi 
ani, 
tru 
clară

activități, o parte din co
legi căutau să se eschiveze 
invocând diferite motive ce 
în aparență erau plauzibile. 
De atunci 
sențelor" a descrescut con
tinuu, pînă cînd la 
său a devenit o 
Astăzi, elevii anului III din 
care fac parte, sînt nu nu
mai colegi de școală ci și co
legi de muncă. Este un titlu 
pe care știm că-l vom purta 
în continuare, pînă la 
terminarea liceului, în 
producție. în ceea ce pri
vește rezultatele muncii de 
pe acest șantier, ele sînt in 
mare parte stimulate prin 
atmosfera generală de lu
cru care este una competi
tivă".

ELENA RUBELT
____________________________

doua a concursului
însumat peste 10 000 de km de 
poteci și cărări marcate, pre
cum și participarea unui număr 
impresionant de tineri.

Etapa a doua a concursului, 
etapă hotăritoare pentru reali
zarea refacerii marcajelor turis
tice. se va desfășura în vara a- 
ceasta, urmărind introducerea 
unui sistem unitar de marcaje. 
La startul ediției din acest an 
.și-au anunțat participarea pînă 
in prezent un număr de 57 e- 
chipaje din 11 județe.

Alături de echipajele județe
lor Covasna, Dolj, Bistrița-Nă- 
săud, Mehedinți și Suceava, 
participante în prima etapă, 
și-au anunțat prezența echipele 
tinerilor din Vîlcea, Ilfov, Ma
ramureș, Dîmbovița, Argeș și 
Mureș.

Propunerile privind traseele 
ce vor fi marcate și noile dru-

I, Firul Arîadnei"
muri ce se vor deschide, cu
prind atit zone montane intrate 
in tradiția drumeției cit și ma
sivi mai puțin cunoscuți. Una 
din acțiunile acestei etape vi
zează masivul Radna, zonă 
montană deosebit de pitorească, 
rămasă pe nedrept „Cenușă
reasă a drumeției românești". 
Echipajul „Grănicerii Năsăudu- 
lui", (premiat in prima etapă) 
în colaborare cu 12 echipe de 
elevi din comunele Șanț, Rodna, 
Rebrișoara, Ilva Mică, Romuli. 
Salva, Telciu, Coșbuc și Năsăud 
se vor lansa în ofensiva gene
rală de marcare și amenajare 
a potecilor din munții Rodnei.

Sub conducerea prof. Maria 
Fetinga, cei peste 100 de tineri 
entuziaști, vor organiza 5 ta-

(Continuare în pag. a IV-a)

Suplimentul „VAMfA’73 ‘ vă

propune $ă participați la

concursul „Cea mai frumoasă

corespondență de vacanță0

i
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Va scriu din Orșova .c ■ti. TELEXUL

SUPLIMENTUL
„SCÎNTEII TINERETULUI"

Vreau să vă spun cile ceva din activitatea pionierească des
fășurată in orașul Orșova.

Timpul este frumos, orașul e plin de flori și verdeață. In
fluențați de această atmosferă, cit și de dorința de a avea un 
oraș și mai frumos, noi, pionierii, ne-am apucat mai de mult 
de treabă. Deci, principala activitate trecută in programele 
noastre este munca patriotică. încă din vacanța de primăvară 
am muncit mult : peste tot am semănat iarbă, am plantat tran
dafiri. Am fost și la Cimitirul eroilor pentru a-1 îngriji și am 
depus acolo coroane de flori pe morminte. Pentru mine, acest 
eveniment a avut o mare însemnătate, pentru că, cu acest pri
lej. am fost primită în organizația U.T.C.

Planurile de vacanță, programul pentru sărbătorirea a 30 de 
ani de la eliberarea patriei și aniversarea a 25 de ani de la 
Înființarea Organizației Pionierilor au fost dezbătute de către 
noi, în ședința comandamentului orășenesc al pionierilor.

Am dorit să facem un sat de vacanță, pe calea Marconiei, la 
15 km de Orșova, pe marginea Lacului de acumulare, cu un 
număr de 50—60 de elevi pe serie, cu cazare in corturi și me
niu mai mult din pește, și a fost făcut. Vaporul „Alba Iulia“ a 
fost pregătit uentru pionierii ce vin în tabără, iar la Costineșt.i 
facem excursii de agrement. Cu sprijinul organelor locale ile 
partid, am fost dotați cu o șalupă rapidă pentru agrement pe lac.

E plăcută vacanța noastră aici, la Orșova !
P ELEONORA SRACOVAN,

elevă. Orșova

Expeditori
„Pionierii

Vrancei"
adresa întreprinderilor 

de
Pe

vrîncene a sosit o scrisoare 
mulțumire purtînd, la expeditor, 
semnătura „Pionierii Vrancei". 
Cităm : „Cele mai calde mulțu
miri pentru gestul de adevărați 
părinți pe care l-ați făcut crein- 
du-ne condiții minunate de pe-

trecere a unei vacanțe însorite 
în frumoasele căsuțe ce ni le-ați 
dăruit la Gălăciuc și Soveja... 
Pionieria ne-a învățat să cinstim 
eforturile oamenilor muncii și să 
păstrăm avutul obștesc. Vom fo
losi cu cea mai atentă, grijă bu
nurile ce ni le-ați pus la dispo
ziție și ne vom aminti în per
manență de căldura și dragos
tea ce ne-o purtați. Cei peste 
60 000 pionieri și școlari vă u- 
rează din suflet, multă sănătate, 
prosperitate, dumneavoastră și 
întregului colectiv al întreprin
derii11.

Iată și cui și pentru ce sint 
adresate aceste mulțumiri • pio
nierești : Fabrica de Confecții 
Focșani, întreprinderile Vin-Ex- 
port, Vie-Vinuri, I.A.D.-Vran- 
cea, I.A.S.-Odobești, I.G.O.-Foc- 
șani, Î.E.F.-Vrancea (amenaja
rea la Gălăciu a taberei pentru 
pionieri și școlari ; capacitate 
100 locuri pe serie — cu tot con
fortul necesar : sală de mese, 
bucătărie, club, terenuri

„CEA m FRUMOASĂ
CORESPOmH BE WW

Ne aflăm la al doilea număr al suplimentului „Vacanță 1973" 
și la sugestia mai multor cititori, oferim coloanele sale unui 
concurs de corespondențe deschis beneficiarilor vacanței — 
elevi si studenți. in concurs, care stabilește drept „milă" rela
tarea de la fața locului a momentelor trăite in vacanță : in 
tabere de muncă, pe șantiere, în practică, la club, in tabere de 
odihnă, in drumeție pe meleagurile patriei, acasă, in satul natal, 
in vizită la bunici', la colegi, ginduri comunicate altor colegi, prin 
intermediul suplimentului, descrierea inițiativelor deosebite, 
proprii acestei vacanțe și altora, sugestii pentru vacanțele viitoare, 
note critice pentru „corigențele" vacanței, despre cea mai inte
resantă lectură, despre oameni deosebiți, cunoscuți în aceste zile 
- intr-un cuvint, tot ce poate fi inclus in capitolul verii școlare și 
universitare. Transmis scurt, concis, sugestiv. Și dacă rindurile 
scrise vor fi insolite de fotografii proprii, ori caricaturi, ori desene, 
ori, in loc de corespondențe veți trimite doar fotografii, desene, 
versuri, și acestea ver intra in concurs.

înaintea începutului de an școlar, vom invita un colectiv de 
elevi și studenti din mai multe localități, desemnați de consiliile 
elevilor și consiliile U.A.S.C. pentru a stabili ei premianții. Pre
miile vor consta in aparate de fotografiat, stilouri, mape, discuri, 
abonamente la „Scinteia tineretului" și, evident, publicarea-cores
pondentei in ziar.

Așteptăm corespondențele cu
„Vacanța ’73".

mențiunea : Pentru suplimentul

Radule,
cum știi, am început 
la întreținerea plan- 
făcute de noi, pri- 
la Timișul de Jos, în 
Ocolului silvic-Nou 

___ T_„, unde am degajat pu- 
ieții rezultați din semănătură 
directă, eliminarea exemplare
lor rău conformate etc. Iți mai 
amintești de plantațiile făcute 
de noi imediat după topirea 
zăpezii? Află că procentul de 
reușită este fantastic. De ieri 
am trecut la practica de silvi
cultură, care va ține pină în 
data de 20 iulie. Să nu uit pro
iectul la care ai colaborat și 
tu, referitor la drumul turis
tic Tîmpa-Poiana — Drumul 
Domnilor — Valea cu apă 
Poiana Brașov va fi realizat. 
De miine chiar, împreună cu 
colegii de grupă și tinerii din 
întreprinderile brașovene vom 
începe amenajarea drumului 
prin muncă patriotică. De alt
fel, grupa noastră a mai înre
gistrat un succes în cadrul a- 
cestei activități: am fost de
clarați grupă fruntașă la 
muncă patriotică efectuată pe 
colina Universității. Să nu 
crezi că nu ne-am făcut timp 
și pentru un meci de fotbal 
între subgrupe, la care am 
luat bătaie și am plătit con
form tradiției, berea. In fine, 
am fost anunțați că pe data de 
30 iulie vom întoarce vizita 
colegilor iugoslavi, așa. că o 
parte din vacanță o voi pe
trece pe Coasta Dalmației. Mă 
pregătesc de pe acum să. rea
lizez niște secvențe de diapo
zitive.

Dragă
După 

practica 
tațiilor 
măvara, 
cadrul 
Brașov,

ȘTEFAN PURCELEAN 
student anul IV, Facultatea de 
silvicultură și exploatarea 

pădurilor
Brașov

Foto: O. PASERE

ORELE MUNCII
în față o porțiune 
Teren arid plin de pie-

Am 
teren, 
tre și buruieni. După vreo trei 
sute de metri, acest teren se 
rupe brusc de albia Dunării 
lăsînd un mal înalt abrupt de 
vreo 30 m. Cu o lună în urmă 
orice apropiere între un ase
menea plan și un astfel de te
ren mi se părea imposibil. A- 
cum m-am convins că se poa
te. De mai multe zile sîntem 
aici, transpirăm, facem bătături 
în palmă, modificăm relieful. 
Dar e greu, foarte greu. Ne lo
vim de greutăți. Ne mai ener
văm cind o bucată de zid iese 
greu din pămînt, cind coada u-

Bilanț doljean
(Urmare din pag. a lll-a)

„Busola de ciocolată
Dragă Dane,
In curînd voi pleca din a- 

ceastă frumoasă tabără, unde 
mi-am petrecut 2 săptămîni 
din vacanța mare. Din multi
tudinea activităților organizate 
aici mi s-au părut mai intere
sante și mai reconfortante 
drumețiile la rezervația de 
cerbi lopătari, Cabana Vînăto- 
rul și la Izvorul de sub tei 
pe traseul cărora am inspirat 
aerul proaspăt și imbălsămat 
cu parfumul florilor de tei. 
Nu-ți mai spun cită animație 
a trezit în rîndul nostru ves
tea organizării concursului de 
orientare turistică dotat cu 
marele premiu „Busola de cio
colată". Printre echipajele câș
tigătoare a fost și cel condus 
de mine, ocupînd locul 1 la 
băieți. Nu-ți mai spun acum 
cum. arătam după ce ne-am 
înfruptat din mult rîvnitul tro
feu.

O surpriză plăcută ne-au 
făcut un grup de artiști ai O- 
perei de stat, din Timișoara, 
cit și ansamblul folcloric „Ti
mișul" al casei de cultură mu
nicipale care ne-au prezentat 
frumoase spectacole-lecții. Aș 
mai avea multe să-ți povestesc 
dar goarna ne 
nouă 
de pe 
cursul 
„Slavă 
sosi aici sînt convins că nu vei 
regreta, deoarece. în compara
ție cu anul trecut, cind ne-am 
cunoscut in această tabără, 
s-au adus multe îmbunătățiri 
pe care te las să le observi 
singur. Mi-ar face multă plă
cere să-mi scrii și tu impresi
ile tale la terminarea seriei 
pe care o vei petrece aici. In 
continuare, iți doresc o vacanță 
plăcută.

cheamă la o 
activitate ce se anunță 
acum pasionantă, «wi
de eîntece și recitări 
partidului". Cind vei

Al tău prieten.
LAZAR doru
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bere de corturi, în puncte fixe, 
străbătind și mareînd toate po
tecile Rodnăi, imbinînd astfel 
dragostea de drumeție cu o ac
țiune utilă turismului contem
poran.

în final, acțiunea se va con
cretiza prin redarea în circu
lație turistică a întregului sis
tem de marcaje din Rodna.

Notil cîmp de acțiune al e- 
chipajelor din județul Vilcea, îl 
constituie masivul Cozia, una 
din zonele atractive, puțin cu
noscute de drumeți. Rivalizînd 
în frumusețe naturală cu Cea
hlăul, Rarăul sau Ciucașnl, ma
sivul Cozia va fi introdus in 
circuitul turistic, ca urmare a 
realizării rețelei de marcaje, re
țea ce va fi terminată anul a- 
cesta.

Continuînd acțiunea din vara 
trecută, în masivul Hășmașul 
Mare — Suhard, echipajul tine
rilor muncitori din Miercurea 
Ciuc, Odorhei, Sîncrăieni și Sf. 
Gheorghe, sub conducerea lui 
Fr. Spiut, vor amenaja și marca 
noi poteci turistice în zona La
cului Roșu. Propunerile făcute,

vizează și realizarea de dru
muri marcate, de legătură cu 
munții învecinați.

O adevărată ofensivă se va 
desfășura și în perimetrul ma
sivului Cibin. Cercul de turism 
„Gențiana", din cadrul Acade
miei de științe economice — 
București, a constituit 2 echi
paje de marcatori ce vor reface 
întreaga rețea de marcaje tu
ristice din zona centrală a ma
sivului.

Anticipind rezultatele finale 
din această etapă, trebuie să 
menționăm participarea a peste 
1 000 de tineri. organizați in 
echipaje de marcatori voluntari, 
ce vor străbate in vara aceasta 
peste 2 000 km de poteci turis
tice, în 10 zone montane.

Prezentarea succintă a cîtorva 
acțiuni de refacere a traseelor 
turistice este o invitație directă, 
adresată tuturor iubitorilor de 
drumeție, etapa a doua a con
cursului fiind deschisă tuturor 
tinerilor dornici să participe la 
marcarea potecilor din munții 
noștri.

DAN PASERE
Comisia „Firul Ariadnei"-B .T-T.

nunui tîrnăcop se rupe, dar 
renunțăm, nu ne retragem la 
umbră. Sîntem aici elevii cei 
mai mari cu datoriile cele mai 
mari. Mă refer și la cele de 
natură etică. Munca unor co
legi ca Filipescu Adrian, Min- 
zu Vasile sau Nanole Ion con
stituie un exemplu și un în
demn pentru colegii din bri
gadă. Din cind în cind un glas 
preocupat întreabă : „Tovarășe 
Catană, aici cum lucrăm ?“ Și 
comandantul șantierului, șt el 
ars de soare și bătut de vînt 
vine să 
noi și-a 
batistă, 
relieful, 
s-au

țiile admiterii și s-au încadrat 
imediat alături de colegii lor 
mai mari in campania muncii' 
patriotice, situîndu-se printre 
fruntași. Elevii liceului „Tudor 
Arghezi11 sînt prezenți pe șan
tierul unui cămin al școlii. La 
Școala generală nr. 14, elevii, a- 
lături de colegii lor de la șco
lile generale nr. 23 și 24, reali
zează construcția unui atelier- 
școală. La grupul școlar de 
construcții, școlarii în salopete 
contribuie la extinderea spațiu
lui de invățămint. De asemenea 
o grădiniță din cartierul Craio- 
vița Nouă îi are printre con
structori și pe harnicii elevi în 
salopete albastre. Și, în final, 
cîteva cifre : pină la 1 iu
lie tinerii doljenl au plan
tat 32.500 pomi ornamentali, 
16.200 plopi in aliniament, au 
curățat 6.500 ha. de finețe, au 
amenajat 350 ha. terenuri iri
gate și 300 ha desecări. Cifre, 
care ne scutesc de orice co
mentarii.

De 7-8 ani
(Urmare din pag. a IlI-a)

V.

calin stănculescu

ne arate. Unul dintre 
înfășurat palmele în 
Am schimbat mult 

Dar mi se pare că 
schimbat și sufletele 

noastre. O apropiere între ceea 
ce am fost și ceea ce sîntem 
a devenit dificilă. în aceste 
zile de muncă pe șantier am 
crescut mai repede.

435 de elevi
cu însemnele
de brigadieri

(Urmare din pag. a lll-a)

LAURENȚIU FRANGU 
anul III F Liceul „Vasile 

Alecsandri" Galați

la ridicarea oțelăriei electrice 
sau la baza de desfacere a pro
duselor de laminate, sau aiurea, 
unde era nevoie de ei. O mun
că care cere efort, mereu cu

sapa sau cu tîrnăcopul în mină.
„Ni s-a vorbit despre călire, 

despre viața de șantier, despre 
muncă și iar despre viață, incit 
mi-am zis că de ce nu m-aș duce 
și eu. Intru acum în clasa a X-a, 
iar școala n-a trimis decît 
elevii clasei a Xl-a și a XlI-a. 
Am obținut însă împreună cu 
încă vreo 2 colegi aprobarea să 
plecăm, și le-am spus părinților 
că eu mă duc la șantier. Și 
taică-meu nu s-a opus — ne 
spune Cornel Văsii de la Liceul 
Nr. 2 din Rîmnicu Sărat.

Îi însoțesc pe tovarășii
Serbinfi, comandantul taberei, și 
Gh. Nicoliță, locțiitorul său, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la I.M.S.G. „Au fost 450 la în
ceput, imi povestește tovarășul 
Valerfu Serbinof. Au fost însă 
cițiva bolnăvi, au mai fost și 
cițiva leneși, pe care i-am tri
mis acasă. Așa că acum sint 435, 
dar toți muncitori, cărora la 
sfirșit le vom da însemnele de 
brigadier și o vom face din
toată inima11.

Fiecare serie poposește în 
tabăra interjudețeană de mun
că patriotică timp de trei săptă
mîni. Perioada aceasta impune 
de la sine organizatorilor în
tocmirea unui program adecvat 
de muncă și destindere. După 
cele șase ore de muncă de dimi
neață și cele două de odihnă 
obligatorie, urmează întrecerile 
sportive, sau ieșirile în oraș, la 
teatru, la film, în excursie pe 
Dunăre. Este o tabără care, mai 
mult ca oricare alta, apropie 
oamenii între ei, Încheagă prie
tenii la a căror bază stă amin
tirea clipelor de trudă și de 
destindere.

ANDREI ZINCA 
elev

făcut front comun cu cooperato
rii și în cîteva zile au plivit 5 
hectare de porumb, 25 hectare 
soia și au adunat finul de pe 15 
hectare. Au fost disciplinați, 
ne-a făcut multă plăcere să lu
crăm cu ei. De altfel, Liceul nr. 
2 din Pecica ne trimite in fiecare 
an elevii și totdeauna am fost 
mulțumiți. S-a creat o tradiție 
știind pe ce vom conta și elevii 
vin la noi cu mult drag și asta 
de circa 7—8 ani de zile11.

Ing. Ion Tîrlea, directorul 
I.A.S. Pecica : „I.A.S.-ul nostru 
a fost distins in două rînduri cu 
Ordinltl Muncii clasa I. Pentru 
noi aceasta constituie un prilej 
de a-i educa pe elevi în spiritul 
dragostei față de muncă, al res
pectului pentru pămint. Cea mai 
marc parte din cei 450 de elevi 
Care au lucrat la noi ne cunosc 
tie ani de zile. închipuiți-vă, a- 
vem peste 2 000 hectare cultivate 
cu legume. Pe o mare parte din 
ele au lucrat elevii, și au lucrat 
bine. Aș da un exemplu : s-a 
stabilit ca programul zilnic să 
fie de 6 ore. Dar cei mai mulți 
au stat cile 7 și 8 ore. Fiecare 
și-a realizat normele. Vacanța 
în salopetă nu mai este o figură 
de stil. Este o realitate a zile
lor noastre, un scop pentru fie
care elev, este o datorie 1 Ne 
face multă plăcere să-i avem în 
mijlocul nostru pc elevii Liceu
lui nr. 2 Pecica, ai Liceului nr. 
5 Arad, ai Grupului școlar al 
Consiliului popular județean 
Arad. în loc de cuvinte v-aș da 
o cifră : 100 000 lei. Este valoa
rea lucrărilor executate de elevi 
și aș îndrăzni să lansez prin 
ziarul dumneavoastră o invita
ție. Aceea de a veni la toamnă 
în mijlocul nostru nu 400 de e- 
Ievi, ci 4 000 de elevi11.

LIDIA POPESCU

sport, de joacă, grupuri sanita
re). I.A.S. Panciu, I.A.S.-Pu
foșii, I.A.S.-Măicăncști, I.A.S.- 
Focșani, Fabrica de cerami- 
că-Odobești, Fabrica chimieă- 
Mărășești, U.J.C.C. Vrancea 
(darea in folosință a taberei de 
la Soveja, cu o capacitate de 
100 locuri pe serie). C.A.P.- 
Panciu, Consiliul popular Panciu, 
cooperativa Deservirea popu
lației. cooperativa de consum, 
Autobaza au sprijinit Casa pio
nierilor din Panciu, să amenaje
ze o frumoasă tabără în căsuțe. 
S-a asigurat dotarea taberei, 
transportul copiilor in tabără, a- 
provizionarea cu alimente proas
pete. La Anghelești, Casa pio
nierilor din Adjud a organi
zat și ea, cu ajutorul întreprin
derilor din oraș, o tabără în 
căsuțe, cu o capacitate de 40 
locuri pe serie. O altă acțiune : 
internatele din zona de munte au 
primit în găzduire, copii din zo
nele din cimpie.

Lăudabile inițiative locale, 
demne de luat ca model.

I
| INIȚIATIVELOR
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L. LUSTIG

PRIMUL
RAPORT
Cenad satul

din pădure
Printre trunchiurile de ste

jar răsar cochet „Frăguța11, 
apoi „Zina pădurii11, „Scufița 
roșie11, „Odiseus11, apoi încă 
cîteva pină la împlinirea nu
mărului 8, nici una la fel. 
După cum nc spunea tovară
șul director al școlii din Ce
nad. Gheorghe Doran, fiecare 
detașament a avut libertatea 
ieplinei originalități în găsi
rea numelui cochetelor căsu
țe. în vreme ce Damian Pilo
ta, Doina Ploscaru. Dan Sa- 
rafolian, Mihaela Onea. toți 
ceilalți „locuitori11 ai satului 
din pădure au început să-și 
gospodărească interioarele, 
mai consemnăm cîteva amă
nunte din biografia satului. 
„Ideea, ne spune tovarășul 
director, am avut-o mai de 
mult, cît a fost ea de apre
ciată de organele locale, 
părinții 
dida-tice rezultă și de acolo 
că toate 
s-au realizat în 3 săptămîni, 
cu eforturi materiale aproa
pe neglijabile, toate fiind 
făcute pe bază de contribu
ție obștească și pricepere co
lectivă. Inaugurarea pronriu- 
zisă a avut loc in urmă cu 
2 săptămîni cu prilejul unui 
Schimb de experiență organi
zat la nivelul județului Ti
miș cu comandanții instruc
tori din 8 județe. Simbolic, 
Ia intrarea în „sat", oaspeți
lor li s-au oferit pilite și 
sare din partea a 4 pionierii 
reprezeptind cele 4 naționa
lități care trăiesc înfrățite in 
comuna Cenad11.

Prima serie a și început o- 
pcrațiile de „recunoaștere11 a 
împrejurimilor : pista de an
trenament cu obstacole,. 
ștrandul amenajat la margi
nea pădurii, casa pădurarului. 
Treburile gospodărești și 
le rezolvă singuri, viața 
satului de vacanță căpătînd 
astfel atributele unei auten
tice localități rurale în care 
oamenii se adună seara pe 
prispă ca să povestească, se 
intilnesc Ia fintina de Ia răs
cruce și își îngrijesc ograda 
pentru ca trecătorul să aibă 
ce povesti despre el mai de
parte. în același timp, mun
cesc laolaltă pentru ca „o- 
mtarea obștii11 să sporească 
mereu.

de 
elevilor si cadrele

aceste amenajări

ION DANCEA

• Elevii municipiului Bacău 
și-au dat înlilnire permanentă 
la „Clubul de vacanță ’73“ a 
cărui gazdă este Casa de cul
tură a sindicatelor. Fiecare li
ceu din municipiu devine la 
un interval bine stabilit orga
nizatorul și realizatorul zilelor 
de club.

Ie O activitate intensă de va
canță cunosc toate școlile gene
rale și liceele teoretice din ju
deț. Uteciștii liceelor au luat 

i de a fi alături de co- 
i școlile generale. în 

comune, viitorii absolvenți ai 
Liceului pedagogic din Bacău 
își efectuează practica prin or
ganizarea acțiunilor de vacanță

' ,mici“.
i U.T.C. a Li- 

Bacovia11 a lansat din 
primele zile ale vacanței o che- 

Imare către toți uteciștii din li
ceele teoretice, de specialitate 
și din școlile profesionale ca- 

Ire-și petrec vacanța in munici
piile, orașele și satele județului 
Bacău cu ocazia aniversării a 

125 de ani de la crearea șantie
relor naționale ale tineretului, 
pentru ca fiecare utecist să e- 
fectueze două săptămîni de I muncă patriotică. Uteciștii li
ceului au răspuns chemării prin 
angajamentul de a construi o 
bază sportivă din care vor eco
nomisi 120 000 lei : amenajarea 
și dezvoltarea atelierelor-școală 
din cadrul licauiui ; participa
rea la construirea străzii Mio
rița pe o porțiune de 200 m, 
efectuarea de lucrări pentru iri
garea unei suprafețe de 50 de 
hectare în cadrul Șantierului, 
de irigații „Mărgineni11 ; întreți- I nerea culturilor din — - —
„Mărgineni11. Valoarea 
velor : 500 000 ici.

• Răspunsurile la 
au apărut Ia numai cîteva zile : 
liceele nr. 2, 3 și 4, Liceul pe
dagogic și școlile profesionale 
și-au fixat obiectivele de mun
că patriotică pentru vacanța dc 
vară : vor fi prezenți pc șan
tierele locale la amenajarea și 
dotarea liceelor, la activitățile 
din agricultură.

• Agenția Biroului de Turism*’0 
pentru Tineret din Bacău și-a 
înscris in agendă și a organizat 

excursii pe trasee diverse ca I lungime și tematică : excursii
in Delta Dunării, Arad, Cluj, 
Brașov. Taberele în care vor fi 

găzduiți elevii județului Bacău : 
Buftea, Sovata, Costineșfi. Efo
rie, Cluj. Elevii anilor III au 
fost școlarizați în vederea obți
nerii autorizației de ghizi pen
tru colegii-oaspeți din celelalte 
județe ale țării.

• Studenții Institutului peda
gogic din Bacău iși desfășoară 
practica de specialitate alături 
de pionierii și uteciștii județu
lui : vor fi ghizi, îndrumători 
culturali, sportivi ai acțiunilor 1 
din municipiile, orașele și co
munele județului Bacău,

ELENA RUBELI

I
I
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Iale colegilor „n 

e Organizația 
ceului „G. Baco’
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C.A.P. 
obiecti-

chemare

propunem
Un itinerar : 

Urme și cetăți 
daco-romane

Itinerar : Deva — Hunedoara
■ Călan — Orăștie — Costești 

I — Hațeg Sarmizegetusa — 
' Caransebeș — Timișoara — 

Herculane — Turnu-Severin — 
Tîrgu-Jiu — Petroșani — Deva.

• Obiective turistice : Cetă
țile de la Costești și Blidaru, 
Sarmizegetusa, Muzeul dc isto
rie și Cetatea din Deva, Caste
lul de la Hunedoara, Turnul lui 
Sever, Podul roman și MuzeulI
Idin Drobeta Turnu-Severin, 

Complexul sculptural Brâncuși 
din Tîrgu-Jiu, Stațiunea Hercu-

I
lane, Muzeul mineritului din 
Petroșani.

9 Durata excursiei — 6 zile. 
Excursia începe și se termină 
la Deva. Prețul excursiei pen
tru elevi și studenți — 276 de 
lei. Informații și înscrieri : A- 
genția B.T.T. Hunedoara, Deva, 
str. Dr. Petru Groza nr. 13, iei. 
1.17.50 sau 1.13.50/294.

IN AMFITEA TRELE PROFESIEI
Ce și cît 
lucrează
studenții»

(Urmare din pag. a lll-a)

a-— Și cum ai început să te 
propii de noua profesiune ?

— Ajutat de tovarășul Bala, 
muncitor strungar, am învățat 
să lucrez la strung, am filetat, 
la atelierul montaj semănători 
am muncit efectiv ; pretutin
deni am primit răspuns la tot 
ceea ce m-a interesat.

De la vizite, la muncă efec
tivă : Zoe Secu, 
cola, I.

— în liceu, ce fel de deprin
deri practice ai

— N-am făcut practică, ci doar 
cîteva vizite la unități industria
le din orașul nostru — Craiova.

— Ești chiar începătoare, 
deci ?

—Da. La strungărie. La mon
taj, am participat și în timpul 
practicii săptămînale. Acum am 
asamblat un grup oscilant.

Introducere la un „parțial11 : 
George Enciu, T.C.M., I.

— Pentru unii studenți, prac
tica urmează cursului, pentru 
alții ea îl precede. Ce e de pre
ferat, dacă și într-o situație și 
in alta demarcația teorle-ptac- 
tică se păstrează net ?

— Am regăsit în expresia lor 
bractică și am aprofundat în 
aceste zile multe din cunoștin-

țele de la disciplinele de Me
canică parcurse sau începute in 
anul I. 
in anul 
examen 
greșesc 
rea lui 
văzute sau realizate de noi în 
uzină. Nici un paradox : la Tur

nătorie — atelierul „surpriză'1 
pentru noi — am învățat și „te- 
orie“ pe lingă elemente de deta
liu practic.

O ambianță de viață, de pro
ducție, de invățămint : Gheor
ghe Cozea, Mecanică agricolă, 
I, membru al Consiliului A.S.C. 
din facultate.

— Crezi că uzina 
deăjuns atmosfera 
de învățătură ?

— După cele mai
presii, institutul nostru este mai 
aproape de uzină nu numai pen
tru că de aici se poate vedea

Tehnologia va continua 
II cu posibilitatea unui 
parțial în toamnă. Nu 

afirmind că la pregâti- 
contribuie și lucrările

cultivă in- 
universitară

recente im-

ușor clădirea, dar in uzină, ca 
și în facultate de altfel, există 
asemenea condiții, incit numai 
cine nu vrea, nu învață. Avem 
documentația și corpul de în
drumare corespunzătoare. După 
cum Se știe, catedra de mașini 
agricole are sediul chiar în uzi
nă ; de asemenea, colegii noștri 
mai mari — Vasile Fiera și 
Gheorghe Ene din Anul III (în
drumător asist, ing. Tiberiu Ar- 
deleanu și Fănică Răduță, Au
rel Misaca și Eugen Jarul din 
anul IV (îndrumător, șef lucrări 
Murad Eroi), lucrînd la proiec
tare și prototipuri execută în 
uzină un „Stand didactic de 
determinare a coeficienților de 
frecare'1, respectiv un „Sistem 
automat pentru reglarea debi
tului la combina C 12". Aș adău
ga la acestea că există un anu
me interes de integrare și în 
alte preocupări ale uzinei.

— Poate avea A.S.C. un rol 
concret in timpul stagiului de 
practică ? îl îndeplinește ea, 
cu adevărat, in cazul acestei 
mari grupe de studenți aflată 
acum la „Semănătoarea" ?

— A.S.C. poate contribui mai 
mult. Astfel, îmbunătățirea îm
părțirii studenților pe locuri și 
ateliere de practică unde se poate 
lucra efectiv, trebuie să capete 
tot mai pregnant și un sens 
educațional : să stimuleze pp cei 
ce nu se prea acomodează cu 
munca practică, și esențial, cu 
ideea de a produce ceva util. 
Apoi, în privința finalizării 
practicii, va trebui să pledăm 
pentru o mai mare rigurozitate 
la colocviul de practică, să se 
insiste îndeosebi asupra lucru
lui efectuat de fiecare student 
in acest răstimp.

Studenții de la
„Automatică"

(Urmare din pag. a lll-a)

Mecanică agri-

căpătat ?

GEORGETA RUȚA

cinstesc efortul exemplar. Ne-a 
spus doar că este tată a trei 
copii, — unul a absolvit Politeh
nica noastră — că a fost învă
țătorul multor generații de mun
citori, așa cum este acum pentru 
studenții aflați la practică, 
nu era nevoie să ne spună 
multe. Noi îl cunoaștem 
uzină și știm că tot ce ne-a 
bit despre legile nescrise ale

Nici 
mai 
din

tw-
dis-

(Urmare din pag. a lll-a)

tehnicitate și o calitate supe
rioară, 
succes 
miile 
lor se 
lei.

Interesul lor pentru ceea 
ce învață aici, în Dobrogea, 
trebuie pus în primul rînd pe 
seamă posibilităților de a 
face cunoștință cu cercetarea, 
ceea ce îi ajută în opțiunea 
pentru unul din cercurile 
științifice și, mai tîrziu, in 
alegerea subiectului de di
plomă. Legat de această ul
timă problemă, am întîlnit

condiții îndeplinite cu 
de studenti. Econo- 
obținute prin aportul 
ridică la circa 12 000

aici și studenți ai anului V 
care iși pregătesc lucrarea de 
diplomă : Ioana Gîlcă, Ghe
orghe Tatomir, Ion Crețu și 
alții. Subiectele alese sint 
interesante și aplicabile ime

primul rind calității superioa
re a nutrețurilor și cantități
lor crescute care s-au ob
ținut : numai la lucerna spo
rul este de 20—25 tone la 
hectar ; în al doilea rind scă-

Practică și cercetare
diat în practică, ca de exem
plu îmbunătățirile aduse de 
irigare în cultura soiei și a 
griului, sau acțiunea erbici- 
delor asupra plantelor de 
nutreț, un domeniu mai puțin 
cercetat, abordat de Ion Bon
darev. Experimentele au de
monstrat necesitatea extin
derii erbicidării, datorită in

derea cheltuielilor de produc
ție cu aproximativ 5 600 
la hectar.

Pe studenții Facultății 
zootehnie i-am întîlnit 
Complexul de creștere indus
trială a vacilor de lapte și a 
ovinelor „Nicolae Bălcescu". 
Timpul liber ? 
închis,

lei

de 
la

Clubul stă
bibliotecara nu âe

poate nici măcar vedea la... 
față, de cărți ce să mai vor
bim ?! Televizorul este la 
reparat ; de radio nu s-a 
auzit, așa incit studenții se 
distrează intr-un mod mai 
special, adică încercînd să-1 
înduplece pe tovarășul asis
tent Alexandru Dexamir să 
le permită o plimbare pe 
litoral, duminica. Dar, fiindcă 
este vorba de divertismente 
cu totul deosebite, domnia sa 
se amuză refuzindu-i. Chiar 
dacă unii studenți au avut 
mici abateri, credem că a- 
ceasta nu este o măsură care 
să ducă la educarea colecti
vului.

MIHAELA COMAN
studentă

ciplinei muncitorești, despre dă
ruirea față de colectiv, despre 
ăutodăpășire profesională, despre 
disciplina în muncă — are 
acoperire în faptele sale de fie
care zi. Știm că este printre pri
mii care sosește la uzină, înain
tea orei de program, să-și pună 
la punct locul de muncă. Așa că, 
atunci cind ne-a sfătuit pe cei 
prezenți — studenți și tineri 
muncitori — să ne îndrăgim și 
să ne respectăm profesia, munca, 
am. luat acest lucru ca un adevăr 
trăit, ca un crez al meseriei. Ceea 
ce avea să aducă în continuare, 
intr-un dialog direct și captivant, 
scriitorul Dorel Dorian — invi
tat al serii noastre — n-a fă
cut decît să întregească, cu în
trebări și îndemnuri la meditație, 
cuvîntul lăcătușului : despre ne
cesitatea cunoașterii, a creației, a 
manifestării Constructive a origi
nalității de care sîntem dornici si 
capabili în anii studenției — cu 
atribute obligatorii ale educației 
muncitorești.

Ne vom aduce aminte de a- 
ceasta seară încheiată cu un pro
gram artistic susținut de 
studenți ai institutului, cu dans 
și voie bună. Dar, mai ales, ne 
vom aminti că facem practică ta , 
Automatica pe întreg parcursul 
anului universitar și serile acestea 
comune pot fi reeditate. ,

OCTAVIAN HAVRICI 
student — Automatica
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Efortul tinerilor se măsoară

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Co

reea, al Comitetului Popular Central al Republicii Populare 
Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și poporului român care ne-a acordat întotdeauna sprijin activ 
în lupta poporului nostru pentru construirea socialistă a țării 
și unificarea pașnică și independentă a patriei, cele mai calde 
salutări frățești.

Vă exprim mulțumirile mele sincere pentru salutul călduros 
și sprijinul activ față de noua propunere a Partidului nostru in 
vederea unificării patriei prezentată în cuvîntarea din 23 iunie 
a acestui an.

Vă sintem foarte recunoscători dumneavoastră, Partidului 
Comunist Român, guvernului și poporului român pentru faptul 
că ați urmărit întotdeauna cu profund interes lupta partidului, 
guvernului și poporului nostru pentru construirea socialismului 
și unificarea patriei, precum și pentru activitatea intensă pe 
care o duceți pe plan intern și extern pentru sprijinirea cauzei 
noastre de unificare a țării.

Sprijinul acordat cie dumneavoastră constituie, de asemenea, 
o mărturie a dezvoltării ascendente a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre partidele, guvernele și popoarele ță
rilor noastre, un stimulent puternic pentru lupta poporului 
nostru.

Vă adresez călduroase felicitări pentru succesele pe care le 
obține poporul român în lupta sa plină de abnegație sub con
ducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru construirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și îndeplinirea înainte de 
termen a actualului plan cincinal ’ ’ ’* *
ționale.

Exprimindu-mi convingerea că 
borare frățească dintre partidele 
care se dezvoltă pe zi ce trece, 
leninismului și internaționalismului proletar, se vor Întări și se 
vor dezvolta tot mai mult in lupta comună pentru triumful 
cauzei socialismului. Vă urez din toată inima să obțineți noi și 
mari succese în activitatea dumneavoastră viitoare.

de dezvoltare a economiei na

relațiile de prietenie și cola- 
și popoarele țărilor noastre, 

pe baza principiilor marxism-

KIM IR SEN
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare Demo

crate Coreene

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romă-; 
nia NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Columbia, MISAEL PASTRANA BORRERO, următoarea tele- 
gramă :

Cu ocazia aniversării proclamării independenței de stat a Re
publicii Columbia, îmi este plăcut să transmit Excelenței Voas
tre în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului 
român precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală și prosperitate pentru po
porul columbian prieten. . ,.

îmi exprim convingerea că vizitele reciproce și contactele am 
tre reprezentanții țărilor noastre vor contribui la extinderea și 
diversificarea raporturilor bilaterale și in acest sens, imi va 
face o deosebită plăcere sâ pot răspunde amabilei dv. invitații 
de a vizita Columbia.

(leoșebită plăcere să pot răspunde amabilei dv. invitații

(Uf mare djn pag. I)
elevii școlii generale din Mier
lești, au luat in acord global 5 
hectare de porumb. La fața lo
cului. directorul școlii, Alexan
dru Gugiu, ne spune : „Ieri am 
consemnat, pentru fiecare 
același volum de lucru pe 
îl. realizase un adult".
N-A FOST CHIAR ATIT DE 

PLU CU GRIUL...
In noiembrie, după ce trecuse 

și a doua perioadă optimă de în- 
sămînțare, cooperatorii din Schi
tu. inotind prin noroi, obligau 
pămintul să primească sămință. 
Acum, spicele se rostogolesc in 
saci. Ce-ar mai fi de spus ?

Ar mai fi de spus că pămintu- 
rile eliberate de povara lanuri
lor sint pregătite pentru insă- 
mințarea culturilor duble. Și că 
nu a fost chiar atit de simplu 
eu griul, cum am crede noi. în 
toamnă, președintele cooperati
vei, Tlie Andrei, inginerul șef 
Vasile Vlasie. și alți doi briga
dieri au străbătut nu puține sute 
de kilometri in căutarea unor 
soiuri care să mai aibă șansă la 
o vreme atit de tirzie. A urmat 
fertilizarea din primăvară, ope
rație consumată sub un cer din 
care apa a curs zile și zile. Și, in 
sfirșit, cerul ține cu oamenii. E 
prea mult soare, ca să credem 
altceva. Șapte combine își taie 
de două zile drum prin 300 hec
tare de spice. Peste 100 de oa
meni. ale căror nume sint Marin, 
Gheorghe. Miron, Vasile, Ilie -- 
repetate de 5 sau 10 ori — lea
gă saci, încarcă remorci, stivu- 
iesc baloți de paie. Intr-un cu- 
vint, recoltează.

Operațiile se succed lntr-un 
ritm accelerat de prognoza care 
anunță timp ploios. ~ 
camdată soarele ține★

Din discuția avută 
șui Traian Dicu. primul secretar 
al comitetului județean U.T.C., 
aflăm că :

— în județul Olt. la campania 
de recoltare a griului participă 
18.000 de uteciști ;

— 5 000 de elevi și studenți din 
orașe le-au venit in ajutor :

— cei 47 de activiști ai comi
tetului județean raportează zil
nic de la fața locului tonele de... 
efort tineresc ;

— trecute prin miinile pri
cepute ale tinerilor, 376 de trac
toare, care trebuiau trimise la 
fier vechi, fac față campaniei de 
grîu a Oltului ;

— Din 22 500 ha. prevăzute a 
se însămința cu culturi duble, 
s-au realizat pină acum 18 600 
hectare.

Dar despre cele 18 600 hectare 
de culturi duble, in reportajul 
următor.

elev, 
care

SIM-

Dar deo- 
cu oamenii.

cu tovară-

Prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Ilie Verdeț, a 
primit joi dimineața delegația 
Uniunii oamenilor muncii din 
agricultura R.P.D. Coreene, 
condusă de Kim I Houn, pre
ședintele Comitetului Central al 
uniunii, care ne vizitează țara.

Joi a plecat la Havana o de
legație de partid și guverna
mentală a Republicii Socialisto 
România, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. care, la invitația C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba 
și a Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, va particina 
la festivitățile consacrate celei 
de-a XX-a aniversări a Insurec
ției Naționale Cubaneze.

La Ministerul Comerțului Ex- 
teripr s-au încheiat, joi dimi
neață. convorbirile dintre tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, și Mo
hamed Imadi. ministrul econo
miei și comerțului exterior al 
Siriei, conducătorul delegației 
economice siriene, care se află 
intr-o vizită in țara noastră.

Tovarășul Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a 
primit, joi dimineața, pe Iwao 
Ikedâ, președintele Grupului 
Koyo Seiko din Japonia.

Cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a Zilei Renașterii Po
loniei, ambasadorul R.P. Polone 
la București. Jaromir Oche- 
duszko, a oferit joi o recepție.

Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Miu Do- 
brescu. membru supleant, al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului județean Suceava al P.C.R., 
care. la invitația C.C. al 
P S.U.G., a făcut o vizită de 
schimb de experiență in R. D. 
Germană, s-a înapoiat in Ca
pitală.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă din partea Secretaru
lui Departamentului de Stat al 
S.U.A., William P. Rogers, prin 
care acesta exprimă mulțumiri 
pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu ocazia Zilei națio
nale a Statelor Unite ale Ame- 
ricii.

țn, vederea îmbunătățirii con
dițiilor de călătorie în sezonul 
estival, Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor a luat 
o serie de măsuri care vizează 
sporirea capacității mijloacelor 
d'e transport rutiere spre stațiu
nile de pe litoralul Mării Negre. 
Astfel, s-au înființat curse auto 
rapide directe, de la Brașov, 
Cimpina, Ploiești, Cimpulung 
Muscel, Pitești și București că
tre Constanța. Pe aceste trasee 
vor circula autocare moderne, 
de mare capacitate.

Complexul
(Urmare din pag. I)

triotică, au executat plantații 
de flori și arbori ornamentali. 
La această oră Complexul, tu
ristic pentru tineret Costinești 
poate oferi excelente condiții 
de cazare, masă, recreere și 
odihnă pentru — cifră exactă 
— 3 658 de persoane. Capacita
tea cantinei — funcționează 
două complexe — este de 3 800. 
în funcție de categoria de con
fort, de perioadă și salarii, sta
țiunea pune la dispoziția tine
rilor, incepind cu 4 iunie și 
pină la 14 septembrie (8 serii X 
12 zile) locuri la prețuri acce
sibile care variază intre 350— 
690 lei.

Despre ceea ce oferă Costi- 
neștiul tinerilor săi oaspeți, în 
perioada sejurului, ne-a vorbit 
pe larg, tovarășul IOSIF URS 
din partea ~ 
U.T.C., care 
activitate a 
tic de aici.

Se detașează, activitățile cul- 
tural-artistice și sportive. Pen
tru aceasta tinerii au la dispo
ziție teatrul de vară, o cons
trucție nouă, in stil antic — ce 
rivalizează cu 
liber de la Mamaia 
care dispune de 
sală de intilniri

Comandamentului 
conduce întreaga 
complexului turis-

teatrul din aer 
Clubul 

bibliotecă, o 
cu personali-

— Vorbiți scurt, concis. De 
fapt, cine sinteți dumnea
voastră, tovarășe Mircea Fe
riceau ?

— Sint 
comunist, 
in secția 
fost ucenic la U.V.A.. 
cat sculer, secretarul comite
tului U.T.C. din uzină.

— Despre ce lucruri ați 
vrea să mai vorbiți ?

. — Despre cele aproape 
două milioane de lei, econo
mii realizate de tineri prin 
munci patriotice, prin schim
buri de onoare, prin inovații 
și invenții, prin economii de 
metal Și. rețineți, vă rog : 
tinerii au construit o linie de 
pasivjzare care, importată, ar 
fi costat citeva milioane de 
lei-valutâ ; că in uzina noas
tră. in anul trecut, valoarea 
instalațiilor și a agregatelor 
construite prin autoutilare 
a fost de peste zece milioane 
lei, că în anul acesta produc
tivitatea muncii a sporit cu 
7,4 ia sută față de anul 1972

Am vizitat Uzina de vagoa
ne Arad. Asimilarea a zece 
noi tipuri de vagoane, econo
miile la prețul de cost, in
vențiile și inovațiile au făcut 
din acest colectiv o între
prindere fruntașă pe ramură. 
La Început vroiam să reali
zez portretul secretarului 
U.T.C. Mircea Fericâan și, 
prin el, portretul tinerilor 
de aici. Nu voi mai descrie 
trăsăturile acestui tinăr ui
mitor, entuziast. Cuvintele 
lui 11 descriu singure.

----------------------------------------------------------

fiul unui muncitor 
care lucrează aici, 
turnătorie. Sini un 

caii fi

Combinele înscriu, decis și ritmic, cercuri cu diametre tot mai mari.

Și la cooperativa agricolă din Chimpați, griul asigură rod bogat

il imagine comună: arie la treier.

„Costinești
lăți ale vieții politice și cultu
rale, un centru de informare
și documentare, o sală .pentru 
audiții muzicale, o sală
jocuri (remy, șah. table),

de 
ba

ruri cu băuturi și răcoritoare, 
o sală de jocuri mecanice și, 
bineînțeles, cele mai căutate 
locuri — bazele sportive, .in to- 

. tal 13 terenuri : de fotbal, vo- 
lăi. baschet, handbal, tenis. Din 
arsenalul punctelor de distrac
ție și atracție, a locurilor foar
te căutate, nu lipsesc : sălile de 
tir sportiv, ringurile de dans, 
diferitele spații comerciale, 
puncte cu răcoritoare etc. Su
prafața de 17 ha o Complexu
lui este foarte rațional între
buințată. Perioada de vacanță, 
mai ales atunci cind e vorba 
de tineret, nu poate fi ruptă 
de actualitate. Organizatorii 
vieții Complexului turistic de 
la Costinești s-au gindit la a- 
cest lucru. Tinerii pot primi 
răspunsuri la întrebări pe teme 
actuale de politică externă, in

cadrul unor intilniri cu diferi
te personalități ; se vor orga
niza seri de poezie și audiții 
muzicale tematice. Amatorii de 
film vor putea viziona filme, 
toate capete de afiș, capodope
re ale genului.

Dar tinerii au. posibilitatea 
să organizeze, ei înșiși, specta- 
cole-concurs, dacă vor, pe ju
dețe, pe centre universitare, 
axate pe tematici și specific lo
cal. Sau nu trebuie omise foar
te antrenantele și foarte tine- 
reștile concursuri dotate 
premii gen cine știe, 
Aviz amatorilor : putem 
comunica citeva teme 
aceste concursuri : ,,
iluștrii ai anului 1948", 
trie Cantemir — omul politic, 
omul de. cultură, omul de stat", 
„Litoral românesc ’73", „Contri
buția tineretului la realizarea 
cincinalului înainte de termen" 
etc. In cazul în care intre ti
nerii vilegiaturiști se află pa
sionați ai muzicii, fotografiei

cu 
ciștigă. 

chiar 
pentru 

Bărbați 
„Dimi-

România—S.U.A. (echipe de tineret): 6-5
Scor strins,

w

tat de prietenie româno-ceho- 
slovacă și a 5 ani de la sem
narea noului tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, joi după-amiază. a 
avut loc, la clubul Uzinelor 
„Grivița Roșie" din Capitală, o 
adunare festivă, organizată sub 
egida Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste si 
Comitetului municipal București 
al P.C.R.

La adunare au luat parte re
prezentanți ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. ai Comitetului munici
pal de partid, Ministerului Afa
cerilor Externe, numeroși 
meni ai muncii, salariat! ai Uzi
nei „Grivița Roșie". Erau 
zenți membri ai

na

sau penelului, ei vor putea ac
tiva la cercurile specializate 
care funcționează aici. După 
cum unii amatori vor putea să 
învețe la Costinești, sub „ba
gheta" unor specialiști, înotul, 
judo, autoapărare, ghitara, te
nis, etc.

Se organizează excursii inte
resante pe litoralul românesc șl 
bulgăresc, ziua și noaptea ; pe 
plajă, in fiecare zi au loc jocuri 
sportive, de indemînare și aten
ție, de amuzament. în cadrul 
Complexului turistic de la Cos
tinești funcționează și o tabără 
internațională cu o capacitate 
de 800 de locuri pe serie. Tine
rii români se vor intilni. vor 
stabili relații și prietenii cu ti
neri din 22 <je țări.

Iată, deci, prezentate succint 
bucuriile și tentațiile Costmeș- 
tiului, 
tituie.
vltație 
reziste

ediția ’73, care se cons- 
fără discuție, intr-o in- 
căreia nu credem să-i 
prea mulți tineri.

i
I

pre-
Ambasadei 

R.S. Cehoslovace la București.
Au fost intonate imnurile de 

stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Despre importanța evenimen
tului sărbătorit a vorbit tovară
șul Ion Pățan. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Adunarea festivă de astăzi, a 
spus vorbitorul, are loc sub sem
nul a două evenimente memo
rabile din îndelungata și bogata 
tradiție a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească dintre 
popoarele român și cehoslovac, 
în continuare, vorbitorul a ară
tat că in timpul celui de-al 
II-lea război mondial, popoarele 
român și cehoslovac au înscris 
emoționante pagini de eroism și 
spirit de sacrificiu in lupta co
mună pentru eliberarea de sub 
jugul fascist, că relațiile tradi
ționale de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări s-au ridi
cat pe o treaptă superioară in 
condițiile construirii socialismu
lui.

Relevînd apoi că un factor de 
seamă al adîncirii continue a 
legăturilor prietenești româno- 
cehosldvace pe multiple planuri 
îl constituie întărirea raporturi
lor de solidaritate si colaborare 
între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ceho
slovac'a. vorbitorul a 
această ordine de idei, i 
sebit al lnțilnirilor și 
rilor purtate între 
Nicolae Ceaușescu și 
Husak.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat succesele pe care oamenii 
muncii din țara noastră le obțin 
in înfăptuirea înainte de termen 
a planului cincinal, a mărețului 
prograrh de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
adoptat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a P.C.R., 
arătînd că ele constituie dovezi 
grăitoare ale forței generatoare 
de progres a socialismului, ca
pacităților constructive ale po
porului român, pe deplin liber 
și stăpin pe destinele sale.

După ce s-a referit pe larg 
la politica externă a României, 
politică la baza căreia țara noas
tră situează in mod neabătut 
principiile independenței și su
veranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc, vorbitorul a spus in con
tinuare : Ca țară europeană, Ro
mânia acordă o impor-

gătirea Conferinței generale eu
ropene de la Helsinki, la desfă
șurarea cu succes a primei faze 
a lucrărilor, la nivelul miniștri
lor de externe și este hotărîtă 
să acționeze și în viitor pentru 
ca realmente pe continent să fie 
instaurat un climat durabil de 
pace și securitate, de largă co
laborare in toate domeniile de 
activitate.

în încheiere, în numele par- 
ticipanților la adunare, al comu
niștilor și întregului popor ro
mân, vorbitorul a adresat comu
niștilor și poporului frate ceho
slovac cele mai cordiale felici
tări și un fierbinte salut de prie
tenie și solidaritate, împreună 
cu urarea de a obține noi și im
portante realizări in dezvoltarea 
social-economică a patriei sale, 
in construcția socialismului.

A luat, apoi cuvlhtul ambasa
dorul Republicii Socialiste Ce
hoslovacia la București, Miros
lav Sulek, care a transmis un 
călduros salut din partea po
porului cehoslovac.

Tratatul de prietenie, colabo
rare și ajutor reciproc, încheiat 
în urmă cu un sfert de veac, ca 
și cel reînnoit acum cinci ani, a 
subliniat 
momente 
relațiilor 
România, 
ta tea lor

vorbitorul, constituie 
importante în istoria 
dintre Cehoslovacia și 
Trăinicia și autentici- 

constă in faptul că ele
au fost încheiate de 
muncitoare suverane 
două țări, conduse de 
lor marxist-leniniste.

Vorbitorul s-a referit în con
tinuare la avantajul reciproc al

popoarele 
ale celor 
partidele

I

victorie meritată

arătat. în 
rolul deo- 
convorbi- 
tovarășii 

i Gustav

I
I

— arătînd că aceasta constituie 
unu! din cei mai importanți in
dicatori ai creșterii și intăririi 
unei prietenii adevărate. Cu 
greu — a spus el — am putea 
găsi astăzi un domeniu impor
tant al activității economice a 
popoarelor noastre in care în- 
tr-o mai mare sau mai mică 
măsură, să nu existe cooperare.

Paralel s-a dezvoltat de ase
menea cu succes schimbul reci
proc de valori culturale între 
țările noastre, colaborarea in 
domeniile științific, invățămin- 
tului, ocrotirii sănătății, ale tu
rismului și sportului.

Referindu-se apoi la influența 
pozitivă a celor două tratate 
asupra evoluției raporturilor ro
mâno- cehoslovace, vorbitorul a 
spus :

Ne dăm seama din nou că rela
țiile de prietenie dintre țările 
noastre socialiste-frățești trebuie 
continuu întărite și îmbogățite. 
Cu această intenție și animați 
de întreaga bunăvoință, vrem 
să sprijinim in continuare dez
voltarea colaborării multilate
rale a republicii noastre cu Ro
mânia. a Partidului Comunist 
din Cehoslovacia cu Partidul 
Comunist Român, așa cum ne 
cere poporul nostru, și așa cum 
reiese din discuțiile purtate de 
organele noastre de partid și de 
stat, iar în ultima perioadă mai 
ales din importantele convorbiri 
dintre secretarii generali 
partidelor noastre, 
Gustav Husak și 
Ceaușescu. .

Cuvintările rostite 
subliniate rtl aplauze, 
zenți manifestind pentru priete
nia frățească și 
multilaterală 
slovacă.

ai 
tovarășii 

Nicolae

au fost 
cei pre-

colaborarea 
româno-ceho-

(Agerpres)
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a epuizat resursele căutării, energiei de rezolvare în pro-

Așteptată cu un viu interes, 
gala de aseară disputată pe rin
gul din hala patinoarului artifi
cial „23 August" s-a încheiat cu 
o aplaudată victorie a tinerilor 
noștri pugiliști. Publicul, destul 
de numeros, a fost generos in 
aplauze : le-au meritat din plin, 
fiecare din cele 10 perechi, pen
tru combativitatea și deplina 
sportivitate de care au dat do
vadă. Spunem 10 perechi, și nu 
11. pentru că s-a înregistrat un 
forfait la categoria cocoș, unde 
boxerul american Mike Hess a 
fost oprit de medic să urce in 
ring. Așa după cum anticipam 
in avancronica noastră de ieri, 
am putut urmări o interesantă 
confruntare de stiluri. „Tricolo
rii", in rindul cărora au evoluat 
numeroși campioni naționali de 
juniori, au luptat cu precădere 
economic, eficace ; tinerii pugi
liști de peste ocean, ceva mai 
fanleziști, cu lăudabile preocu
pări spre folosirea unui regis
tru mai larg do procedee tehni
ce. Una din partidele cele mai 
reușite a fost chiar aceea de de
but, in care semimusca Paul 
Dragii a dispus soectaculos de 
Albert Sandovall. confirmînd 
încrederea pe care l-au acorda
t-o selecționerii federației. în 
stilul său sobru, uneori reținut 
tocmai cind ar fi trebuit să in
siste, semiușprul Carol Hajnal — 
cu Constantin Ciucă om de colț 
—, a izbutit să treacă de bătăio
sul Milt Walkins, ciștigind la 
puncte. Viorel Coroceanu, slă
bind ritmul către sfîrșitul repri
zei a Il-a, a pierdut și punctele 
de pe buletinele arbitrilor jude
cători. Truță și Schield, angajați 
in citeva schimburi dure încă 
de la Început, au fost numărați 
fiecare in minutul trei. Cu mai 
multe t«surse, românul și-a ad
judecat victoria la puncte. Ion 
Dimache a pierdut (tot ’ 
te) tn fața unui stilist 
care ni s-a părut a fi 
Tuttle. Singura decizie

bilă s-a pronunțat in limitele 
categoriei mijlocie mică, unde 
dacă arbitrii l-ar fi preferat pe 
Ion Răducu, ar fi greșit mai pu
țin decit au făcut-o gratificin- 
c'u-1 pe Jerome Benett. cu deci
zia. Victorie aplaudată și la 
semigrea. In fine, scor general : 
6—5. Dincolo de aceste sumare 
considerații, întilnirea s-a dove
dit. deosebit de utilă pentru 
ambele formații, care cuprind in 
marea lor majoritate, speranțele 
puglilistice pentru Olimpiada ce 
va avea loc peste trei ani. Deo
camdată. sintem in așteptarea 
rezultatelor revanșei, care se va 
disputa peste două zile la Brăi
la și. pe 34 crt. la Constanța. Se 
anunță alte două spectacole pu- 
gilistice reușite.

la punc- 
autentic 
William 
discuta-

nu
pria-i activitate și - eventual - personalitate ; nerespectuos, 
o datâ față de sine însuși, fiindcă nu crede in el, a doua 
oară față de colegul de muncă, fiindcă îl consideră „de sus", 
ca fiind chemat obligatoriu să-l sprijine. Foarte disimulate 
în efervescența muncii de fiecare clipă, asemenea comporta
mente pot trece uneori neobservate.

Cred însă că nu e deloc bine să ne facem 
serva sau a le privi cu îngăduință. Ele ar putea 
tr-o dezvoltare progresivă, un climat nesănătos 
sănătos in primul rind prin lipsa sincerității ; 
— să-l numim în continuare astfel pe comodul disimulat — se 
poate plinge public : „știți, nu am fost ajutat suficient de X 
sau nu am primit sprijin din partea conducerii etc". Un co
lectiv mai sentimental riscă să-i acorde circumstanțe atenuan
te. Ei bine, un asemenea sentimentalism mi se pare vătămă
tor.

La fel de vătămător ca și cel din viața personală, din bio
grafia noastră cotidiană cind „solicitatorul" se prezintă și 
cere ajutor în indiferent ce domeniu. He trezim, nu o dată, 
asaltați de astfel de persoane care, lealizînd ceva pe ju
mătate, vin să-ți solicite cealaltă jumătate, fie că ou sau nu 
dreptul la ea. Solicită, pur și simplu fără să fi constatat că, 
printr-o mai atentă cercetare și distribuire a forțelor proprii, 
ele insele ar fi putut ajunge la liman, la punctul de realizare, 
fără să ceoră nimănui nimic.

De cite ori intiinesc astfel de oameni - și am întilnit, toc
mai ei mi-au sugerat rindurile de față — îmi vine în minte 
să le adresez îndemnul cuprins în titlul acestui articol. Un 
indemn, care trebuie înțeles în afara oricăror dedesubturi, ca 
o condamnare a comodității, ca o înfățișare practică a no
țiunii de respect reciproc, ca un sentiment de grijă pentru 
dezvoltarea propriei deveniri, ca o invocare — în ultimă ana
liză - sporită a conceptului de responsabilitate individuală.

Pentru a putea gusta nestingheriți, în admirația colectivi
tății, succesul nostru, avind conștiința că acesta este, cu ade
vărat, al nostru.

a nu le ob- 
genera, prin
de lucru, ne- 
„solicitatorul" I

CUPA DÂV8
Programul partidelor din cadrul întilnirii

Joi, la amiază, a avut loc in Capitală, tragerea la sorți pentru 
stabilirea programului partidelor întîlnirii de tenis, România— 
Noua Zeelandă, contind pentru semifinalele zonei europene a 
„Cupei Davis". Astăzi, in prima zi. de la orele 14,30, se vor 
desfășura primele partide de simplu, în următoarea ordine : 
Toma Oriei—Brian Fairlie : llie Năstase—Onny Parun. Simbătâ 
va avea loc partida de dublu cu Începere de la ora 1(1,00, iar 
duminică, in ultima zi, de la ora 11,30 se vor desfășura ini/1- 
nirilc : Ilie Năstase—Brian Fairlie și Toma Ovici—Onny Parun. 
Partidele se vor desfășura pe terenul clubului Progresul. Arbi
trul iniilnirii este englezul G. P. Hughes.

Meciul România—Noua Zcelandă este așteptai cu legitim in
teres de amatorii de tenis din țara noastră. Echipa Noii Zeelande 
a obținut calificarea in această fază in urma unei victorii rea
lizată. in deplasare la Zagreb 
slaviei.

cu 3—2 In fața formației Iugo-

PROGRAMUL I

VIOREL RARA

unional, Leonid Stein, decedat 
recent.

localitatea retropolis 
(situată la 57 kilometri de Rio 
de Janeiro), va începe miine cel 
de-al doilea turneu interzonal 
de șah care va desemna trei 
șahiști calificați pentru meciu
rile turneului candidaților la ti
tlul mondial, deținut de Robert 
Fischer (S.U.A.). Turneul se va 
desfășura in sala clubului 
„Petropolitao“ și va reuni Itl 
concurenți, printre care : Vasili 
Sinislov, Efim Gheller, Paul 
Keres, Lev Polugaevski, Vladi
mir Savon. David Bronstein 
(toți din U.R.S.S.), Lajos Por- 
tisch (Ungaria), Florin Gheor
ghiu (România), Bora Ivkov și 
Liubomir Liubojevici (ambii din 
Iugoslavia), Samuel Reshevski 
(S.U.A.), Costa Mșcking (Brazi
lia), Oscar Pamio (Argentina). 
Marele maestru Uavid Bronstein 
l-a Înlocuit pe fostul campion

• Federația americană de te
nis a alcătuit echipa reprezenta
tivă care va intilni in zilele de 
3, 4 și 5 august la North Little 
Rock (Arkansas), echipa Chila, 
in finala zonei americane a 
..Cupei Davis". Echipa cuprinde 
5 jucători : Stan Smith, Erik 
Van Dillen, Tom Gorman, Ha
rold Solomon și Dick Stockton.

• La 25 iulie la Madison 
Square Garden din New York 
urma să aibă loc meciul de box 
dintre „greii" Jerry Quarri 
(S.U.A.) și argentinianul Oscar 
Bonavena. întîlnirea a fost ami- 
nată pentru 10 septembrie 
deoarece Bonavena nu este încă 
restabilit de pe urma accidentu
lui suferit la mina dreaptă.

Tabără de instruire
și odihnă a tineretului
Pe malul lacului 

inaugurată, ieri, tabăra de 
struire și odihnă a tineretului 
realizată sub patronajul Comi
tetului județean Ilfov al U.T.C. 
în prima etapă, cele 19 căsuțe 
de două, trei și cinci paturi pot 
găzdui in cele mai bune condi- 
țiuni 130 de persoane pe serie. 
Alături, baza sportivă permite 
practicarea voleiului, handbalu
lui. tenisului de cimp și fotba
lului. La realizarea acestui obi
ectiv tinerii ilfoveni 
buit prin efectuarea 
în valoare de peste 
și jumătate de lei.

Primii oaspeți in

Buftea a fost 
in-

au 
de 
un

contri- 
lucrări 
milion

tabăra de 
instruire și odihnă Buftea au și 
sosit. Sint tinerii din județul 
Bacău dornici să cunoască fru
musețile meleagurilor ilfovene 
și Capitala.

9,00 Curs de limba rusă. 9,30 O 
viată pentru o idee : Johannes 
Kepler. 10,00 Telex. 10,05 Un an 
de bogate înfăptuiri. Film de 
montaj. 10,30 Muzică populară. 
10.45 Avanpremieră. 10.50 Telex 
lehnleo-științifie. 11.io Istoria fil
mului sonor. 12,40 Municipalitatea 
răspunde bucureșteanuiui. 13.00 
Telejurnal. 14,oo Tenis de cimp : 
România—Noua Zăelandă. în ca
drul „Cupei Davis’* (primele două 
meciuri de simplu). Transmisiune 
directă de la arena Progresul. 
10,30 Telex. 18.35 Cunoașteți legi
le ? 18.50 I.a un an de la Confe
rința Națională a P.C.R. 19.20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — 1973 — ân 
hotărîtor. 20,00 Festivalul național 
de muzică ușoară — Mamaia 1973. 
21,20 Comuniștii în frunte. 21,45 
studioul de poezie. „Să urce națiu
nea spre comunism în zbor'*... 
Selecțiuni din spectacolul cu pu
dic organizat de Radioteleviziune 
îrt cinstea aniversării unui an de 
la Conferința Națională a P.C.R. 
22,15 Imagini din Belgia. 22.30 24 
de ore. 22,45 Teleglob : Columbia.

Programul III

9,00 știri : 9,06 „Incognito** — pro- 
prag de varietăți muzicale ; 9,55 
Melod'a zilei : „Cintăm partidul 
in dulce grai" de Costică Andrei ; 
lo.oo Clubul curioșilor : 11.00
Știință și tehnică : 11,10 Profil pe 
portativ — Ana Munteanu ; 11,30 
Antract muzical , 12,00 Transmi
siuni directe din țară : 12.10
Invitație in fonotecă : 12,55 Me
lodia zilei ; 13,00 închiderea emi
siunii de dimineață ; 17,00 știrile 
dvpă amiezii : 17.05 Alo. Radio t 
— muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor ; 18.00 Șafrte zile, șapte 
arte. Arhitectura ; 18,10 Temă cu 
variațiuni. Basmul în muzică ; 
18.5.5 Melodia zilei ; 19,00 In direct... 
de la Mamaia : Festivalul național 
de muzică ușoră 
Casa de discuri 
20.00 Educație, 
„impozit" plătiți
Lucrări de Antonio Vivaldi 
Radio-super-top — topul-topurilor ; 
22,00 Radiojurnal ; 
zilei ; 22,35
ușoare ; 23,15 
conescu ; 23.20 
24,00 Ultimele

; 19.30 Știri ; 19 35 
„Electrecord1* ; 

răspunderi. Ce 
egoismului ? 20,30 

21.00

programul II

23,30 Melodia 
Vedete ale muzicii 

Poetica. Ioana Dia- 
Jazz-variete ; 23,55— 
știri.

18,05 Film documentar : „Pe 
cimpul alb*'. 18,15 Clnteee și jocuri 
populare. 18,30 Film serial pentru 
tineret : „Tunelul timpului". 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. Cin
cinalul Înainte de termen. 1973 — 
an hotăritor. 20.00 Cintece si 
Jocuri de pe Valea Șicului. 20.30 
Geometrie dură. 20,40 Revista eco
nomică TV. 21,10 Vă invităm la 
music-hall. 21.30 Pagini muzicale 
ce mare popularitate. 22,00 Biblio
teca pentru toți.

Teatrul de Comedie (La Arenele 
Romane) : PREȘUL — ora 20,30 ; 
Teatrul „Lucia Strudza Bulandra" 
(La Teatrul de vară „Herăstrău") : 
A 12-A NOAPTE — ora 20 ; Tea
trul „C. — ........
Beoema) : 
ora 20 ; 
Română"
CATE - ora 18,30 ; Circul „Glo
bus" ARENA’73 - SPECTACOL 

INTERNAȚIONAL — ora 19,30.

Tănase" (La Grădina 
ESTIVAL BOEMA — 

Ansamblul „Raosodia 
MELEAGURI FERME- 

ora 18,30 ; Circul 
ARENA’73



Necesitatea unor

dezvoltării de peste hotare
Intervenția reprezentantului român la lucrările 

sesiunii E. C. 0. S. 0. C
PRAGA FESTIVALUL PAN AFRICAN AL TINERETULUI

In cadrul Comitetului economic al Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOȘOC), s-au deschis dezbaterile consacrate 
primei evaluări bianuale de ansamblu a rezultatelor Strategiei 
internaționale a dezvoltării adoptată pentru cel de-al doilea de
ceniu al Națiunilor Unite pentru

consacrate aniversării 0 dezbatere profundă a problemelor
dezvoltare.

în cuvintul său, reprezentan
tul român Mircea Petrescu, mi
nistrul consilier ia Misiunea per
manentă a țării noastre la Ge
neva s-a referit la documentul 
prezentat la sesiunea a V-a spe
cială a Consiliului UNCTAD 
de către țările in curs de dez
voltare inclusiv România, 
liniind că rezultatele

i
voltare inclusiv România, sub
liniind că rezultatele obținute 
pînă in prezent în cadrul Stra
tegiei internaționale a dezvoltă
rii sint nesatisfăcătoare.

Problemele dezvoltării s-au 
agravat și. în numeroase ca
zuri, s-a produs chiar un re
gres față de situația existentă 
la sfirșitul ultimului deceniu.

în același timp, in perioada 
care a trecut de la adoptarea 
strategiei, au intervenit factori 
noi, de tensiune și instabilitate 
pe plan monetar și economic, 
ceea ce constituie o sursă de 
preocupare, în special penlru 
țările în curs de dezvoltare, ca
re sint mai vulnerabile la fluc
tuațiile de pe piețele mondiale.

Reprezentantul român a re
levat că ROMANIA, țară socia
listă în curs de dezvoltare, 
SPRIJINĂ PE DEPLIN STRA
TEGIA INTERNAȚIONALĂ A 
DEZVOLTĂRII. Fiind conștientă 
că răspunderea dezvoltării re
vine fiecărei țări in parte șl 
trebuie să se bazeze în primul 
rînd pe eforturile proprii, 
ROMANIA FACE TOTUL PEN
TRU A ELIMINA DECALAJUL 
CARE O SEPARĂ ÎNCĂ DE 
ȚĂRILE DEZVOLTATE DIN 
PUNCT DE VEDERE ECONO
MIC ; în același timp, este ne
cesar să se asigure tuturor ță
rilor în curs de dezvoltare spri
jinul comunității internaționale, 
in spiritul Strategiei.

Este necesar să se adopte mă-

suri eficiente pentru asigura
rea atingerii integrale a obiec
tivelor Strategiei internaționale 
a dezvoltării. Măsurile trebuie 
aplicate pe bază nediscriminato
rie, in favoarea tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare, indife
rent de sistemul lor social, eco
nomic sau de zona geografică în 
care sint situate, a arătat vor
bitorul. El a menționat in con
tinuare că apropiatele negocieri 
comerciale și monetare interna
ționale ar trebui să contribuie 
într-o largă măsură la realizarea 
scopurilor Strategiei internațio
nale a dezvoltării, aducind avan
taje suplimentare țărilor în curs 
de dezvoltare.

Totodată, reprezentantul ro
mân a menționat utilitatea sta
bilirii unei legături între De
ceniul dezvoltării și cel al de
zarmării, astfel incit o parte din 
resursele eliberate ca urmare a 
dezarmării să fie destinate aco
peririi nevoilor țărilor in curs 
de dezvoltare.

Comitetul orășenesc Praga al 
P.C. din Cehoslovacia. Comite
tul Central și Comitetul orășe
nesc ale Frontului Național al 
R. S. Cehoslovace. împreună cu 
Comitetul de partid al Uzinei 
Tesla din Praga, au organizat, 
joi după-amiază, o adunare fes
tivă consacrată împlinirii a 25 
ele ani de la semnarea primului 
Tratat, de prietenie româno- 
cehoslovac și celei de-a cincea 
aniversări a noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

La adunare au luat 
Gregor, vicepreședinte 
ntilui, alte persoane 
cehoslovace. Au fost 
membrii delegației de activiști ai 

de 
C.C. 
Co

al

timp istoricește scurt să dispu
nă de un nivel al economiei na
ționale egal cu cel al țărilor 
dezvoltate.

în încheiere, vicepreședintele 
guvernului federal și-a exprimat 
profunda convingere că priete
nia și colaborarea dintre cele 
două țări socialiste și prietene 
vor cunoaște in anii ce vin noi 
dimensiuni.

A luat apoi cuvintul Simion- 
Vlad Popa.

în încheierea adunării festive 
a fost prezentat un program ar
tistic.

continentului

Tineretul lumii

Procesul
unor tineri

LAINE, ministrul 
comerțului și in- 
primit pe Constan-

• JERMU 
finlandez al 
dustriei, l-a . 
tin Vlad, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Fin
landa, cu care a avut o convor
bire privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și a coope
rării între cele două țări.

portughezi
Autoritățile de la Lisabona 

au intentat un proces unui 
grup de patru persoane, care 
sint acuzate de a fi desfă
șurat acțiuni de propagandă 
împotriva războiului colonia
list portughez.

Cei patru, doi tineri avo- 
cați. un funcționar și un stu
dent, sint acuzați de răspîn- 
direa unor manifeste sem
nate de „Comitetul Amilcar 
Cabrai", care cheamă la ac
țiuni de protest împotriva 
războiului si de participare 
la activitățile „Mișcării de 
rezistență populară anticolo- 
nială".

parte Jan 
al guver- 

oficiale 
de fată

C.C. al P.C.R., condusă 
Gheorghe Paloș, membru al 
al P.C.R., prim-secretar al 
mitetului județean Gorj 
P.C.R.. care se află în Ceho
slovacia în schimb de experien
ță, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României la Praga, Simion- 
Vlad Popa.

Luînd cuvintul, Jan Gregor a 
transmis un cald salut priete
nesc din partea C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, guvernului federal, 
întregului 
Partidului 
vernului 
România, 
României, 
latul reflectă legăturile istorice 
adinei dintre popoarele Ceho
slovaciei și României, hotărîrea 
lor de a construi socialismul.

Arătind că bilanțul realizărilor 
celor 25 de ani care au trecut 
de la semnarea primului Tratat 
și al celor cinci ani scurși de 
la semnarea noului Tratat dove
dește extinderea și adîncirea 
colaborării româno-cehoslovace, 
vorbitorul a subliniat contribu
ția deosebită pe care au adus-o 
întîlnirile dintre tovarășii Gus
tav Husak și Nicolae Ceaușescu, 
la lărgirea și adîncirea colabo
rării multilaterale dintre cele 
două țări. Evidențiind progrese
le înregistrate de România în 
dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei. vorbitorul a relevat că 
economia națională a României 
se dezvoltă intr-un ritm înalt, 
ceea ce dovedește că România 
are toate condițiile ca intr-un

popor cehoslovac, 
Comunist Român, Gu- 
Republicii Socialiste 
tuturor locuitorilor 

El a declarat că tra-

★
Cu prilejul împlinirii unui 

sfert de veac de la semnarea 
Tratatului de prietenie româno- 
cehoslovac și a celei de-a cincea 
aniversări a noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, Însărcina
tul cu afaceri a.i. al României 
la Praga, Simion-Vlad 
oferit, joi. un cocteil.

Au participat Vasile 
membru al Prezidiului, 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Antonin Kapek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Praga al P.C.C., Jan Gre
gor și Karol Laco, vicepreșe
dinți ai Guvernului R. S. Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek, , 
ministrul afacerilor externe, Da- 
libor Hanes, vicepreședinte al 
Adunării Federale a R. S. Ce
hoslovace, miniștri, reprezen
tanți ai vieții culturale, științi
fice și artistice, generali și ofi
țeri superiori, ziariști. Au fost 
prezenți membri ai corpului 
diplomatic acreditați în R. S. 
Cehoslovacă.

Cocteilul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Bilak, 
secretar

e POTRIVIT AGENȚIEI CHI
NA NOUĂ, joi, a fost semnat la 
Pekin un acord între Guvernul 
Republicii Populare Chineze și 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Acesta prevede a- 
cordarea de către China a unui 
ajutor economic suplimentar de 
urgență, gratuit. Republicii Viet
namului de sud.

„0 evoluție

dramatică"
Noi incidente

în Irlanda de Nord

Pînă acum la Festivalul panafrican — 
destinat să acorde o nouă semnificație in
dependenței, solidarității și unității africa
ne prin asumarea acestei răspunderi de că
tre tineret — ponderea revine dezbaterilor 
politice, sociale, economice. în fiecare di
mineață. la Bursa Muncii, clădire centrală 
din Tunis, sute de tineri din toate colțuri
le Africii se adună intr-un adevărat fo
rum politic. Din prima zi aici s-a discutat 
rolul tineretului — care alcătuiește și in 
Africa majoritatea demografică — față de 
problemele mari ale continentului, față de 
evoluția lui. Independența se află pe pri
mul plan. Colonialismul vechi și nou e in
criminat și revendică necesitatea îngrădi
rii sechelelor unei robii atît de îndelun
gate ; unitatea, solidaritatea sint o preocu
pare permanentă. Delegații în Forumul ti
neretului african pun însă accent pe găsi
rea căilor de realizare a acestor aspirații. 
Reprezentantul O.U.A. de pildă, Mahomed 
Aziza, afirma : „Unitatea e o cucerire grea. 
Entuziasmul nu e suficient. Ne trebuie 
multă voință, abnegație, generozitate și în- 
tîi de toate metodă. Trebuie în primul rînd 
să facem o analiză riguroasă a cauzelor 
slăbiciunilor noastre, a subdezvoltării". Și 
intr-adevăr, mulți tineri delegați fac o a- 
semenea analiză lucid, serios, matur. Ziua 
dezbaterilor privind tineretul și probleme
le economice ale Africii a consemnat in
tervenții semnificative ale tinerilor din Al
geria, Senegal, Voita Superioară, Libia, Ni
geria și Egipt, ultimul expunînd pe larg 
și la scara continentului cauzele și conse
cințele situației economice din Africa.

Atenția tinerilor e firește îndreptată că
tre viitor, fără ca prezentul, cu obiective
le lui imediate, imperioase să fie pierdut 
din vedere. Solidaritatea cu mișcările de 
eliberare africană e unul dintre aceste o- 
biective importante care a făcut la Tunis 
obiectul mitingului ținut chiar în prima zi

la Universitatea Bardo. Au vorbit atunci 
reprezentanții mișcării de eliberare din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
din Zair, Algeria și Tunis. Exprimînd sim
țămintele întregii adunări, ei au condam
nat necruțător colonialismul, manifestînd 
deplina solidaritate cu popoarele incă imo
bile.

Corespondență de la

trimisul nostru ia Tunis

" VlOÎUCA TÂNÂSESCU
In 

că e 
nis, 
sala 
mai 
ale culturii. El întrunește tineri reprezen
tanți la festival care profesează în aceste 
domenii, educatori, profesori, dar și perso
nalități africane, miniștri ai învătămîntu- 
lui, educației, culturii, din Tunisia și din 
alte state. Dezbaterile de la Tlili au fost 
deschise de Khaledd Manoubi, profesor la 
Facultatea de drept din Tunis. El a subli
niat nevoia de cadre tehnice în Africa, pre
cum și obligația statelor de a pregăti ti
neri conform necesităților economice și so
ciale de mîinc. La aceste discuții a partici
pat și Gabriel Macama din Zair, student la 
Medicină în București. Reprezentanții tine
retului din Guineea, Maroc, Sudan au fă
cut cunoscută experiența statelor lor în ce 
privește alfabetizarea, învățămintul, edu
cația extrașcolară. Concluziile au desprins 
nevoia imediată ca programele didactice,

afară de Bursa Muncii, care spuneam 
forumul politic al festivalului, la Tu- 
linerii africani poartă discuții și in 
Ahmed Tlili. Aici dialogul se referă 
ales la problemele învățămintului și

DIN CRONICA
fESTIVALVLVI

MONDIAL
Pregătiri finale la Berlin

întregul proces educațional să fie adaptate 
realității africane autentice.

La colocviul Festivalului panafrican din 
Tunis asistă și delegații din alte state, a- 
proape de pe toate continentele, invitate 
la această manifestare tinerească. Repre
zentanții tineretului de pretutindeni aduc 
salutul lor tineretului din Africa, mesajul 
lor de prietenie și solidaritate. Din pariea 
tinerilor români, uteciști și studenți. salutul 
a fost transmis de căjre tovarășul Constan
tin Boștină, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., președintele U.A.S.C.R. Cuvintul șe
fului delegației române, (la Tunis), a fost 
primit cu vii aplauze și ascultat cu real in
teres. în cuvintul său, reprezentantul ro
mân a evocat vizita făcută in primăvara 
anului 1972 de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in mai multe țări africane, mo
ment de mare însemnătate in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare multi
laterală dintre România și aceste țări, ma
nifestare de solidaritate cu tinerele state 
care au scuturat jugul colonial, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu popoarele 
care luptă împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului pentru afirmarea și consoli
dare^ continuă a ființei lor naționale. După 
o trecere în revistă a preocupărilor pe plan 
intern și extern ale organizației noasti» de 
tineret, tovarășul Constantin Boștină a 
transmis salutul tineretului român, urări 
de deplin succes în desfășurarea 
lului Panafrican.

La Tunis colocviile au loc toată 
toată căldura absolut copleșitoare 
amiaza. Seara, însă, participanții 
part între amfiteatrele in aer liber 
dioanele din Tunis și împrejurimi, 
tineri africani prezintă spectacole de o alea
să factură artistică, iar sportivii din mul
te țări se întrec in manifestări diverse, a- 
preciaie atit de gazde cit și de oaspeții 
festivalului.

Festiva-

ziua, cu 
de după 
se im- 

sau sta- 
unde

Columbia

Tîrnovo, capitală a Bulgariei 
medievale, impresionează pe 
noul venit, înainte de toate, prin 
pitorescul cadrului natural și 
originala arhitectură a străzilor 
și a caselor. Roșul acoperișuri
lor de țiglă îmbracă, in striuri 
aproape concentrice, nelăsind 
loc decit copacilor, colina înve
cinată cu Țarevcțul, depozitar 
de mărturii ale istoriei țării, 
simbol al luptei poporului pen
tru libertate și independență. Pe 
Trapezița, colina celor 49 de bi
serici și mănăstiri, se află rui
nele bisericii Sf. Dumitru, unde 
in 1185 frații Asan și Petru au 
declanșat lupta împotriva domi
nației Bizanțului, eveniment ce 
a marcat și începutul celui de al 
doilea regat bulgar. Tot aici au 
avut loc și desele răscoale îm
potriva împilării otomane, cum 
ar fi cele din 1598, 1686, 1862. La 
Tîrnovo, in prima zi după eli
berarea țării, in 1879, Adunarea 
Națională a adoptat prima Con
stituție a Bulgariei cunoscută și 
sub numele de „Constituția de 
la Tîrnovo". De numele orașului 
este legat și începutul mișcării 
socialiste : în 1891, Dimităr Bla- 
goev și Nicola Gabrovski au or
ganizat aici primul miting so
cialist. Lupta Partidului Comu
nist Bulgar împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, a fascismu
lui, a avut unul din centrele sale 
de bază la Tîrnovo.

Ștefan Stanev. secretar al Co
mitetului județean Tîrnovo al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist a avut amabilitatea 
să alăture impresiilor noastre, 
date semnificative despre accen
tuatul proces de industrializare 
pe care îl cunosc acum orașul și 
județul Tirnovo, despre preocu
parea pe care o au organizațiile 
U.T.C.D. pentru vitalizarea edu
cației tehnico-științifice a tine
rilor. In cele 10 orașe ale jude
țului, ultimul, Kilifarevo, fiind 
declarat oraș cu puțin timp in 
urmă, apar capacități noi ale in
dustriei electrotehnice, electro
nice. construcției de mașini, ali
mentare. Produsele uzinei de 
eiectropalane și electropalane 
autopropulsate au dus pînă de
parte faima constructorilor tîrno- 
veni. Tot de Ia Tîrnovo au în
ceput să fie livrate primele 
calculatoare bulgărești. reali
zare din care localnicii își fac 
un justificat titlu de mindrie. 
Aveam să-mi dau seama de a- 
cest lucru mai ales la expoziția 
de creație tehnică a elevilor, 
pionierilor și tinerilor din oraș, 
unde interlocutorii-autori men
ționau cu predilecție realizările 
electronice. Nicolai Petrov, elev 
in clasa a X-a a licehlui de ma
tematică, era foarte , mîndru de 
ceasornicul Iui electronic, apre
ciat de specialiști ca 
nios și bine realizat 
de vedere tehnic.

La Svistov, oraș 
Zimnicea, se făceau
linia de plăci fibro-lemnoase a 
noului combinat de industriali
zare a lemnului. Pină la sfirșitul 
cincinalului actual producția 
globală a acestei unități, proiec
tată a prelucra in special esen-

fele de plop și stejar, va atinge 
un miliard de leva. Preocuparea 
primordială a celor de aici este 
atingerea parametrilor proiectați 
și obținerea unor produse de ca
litate la prețuri cît mai scăzute.

Și industria alimentară este 
foarte bine reprezentată aici. De 
la Leascoveț pleacă renumita 
șampanie „Iskra" în cantități

metode de angajare plenară a 
tinerilor in vederea măririi pro
ductivității muncii, atingerii 
parametrilor cei mai inalți, ridi
cării calificării profesionale. In 
această idee cunoaște o amploa
re crescindă înființarea cluburi
lor de creație tehnică. La ora 
actuală în județ există deja 54 
de cluburi de creație tehnică,

Tirnovo: istorie
veeiie și noua

însemnări de OCTAVIAN MILEA

în ultimele 48 de ore, in Ir
landa de Nord a fost înregis
trată o recrudescență a nivelu
lui de violență, care a cunoscut 
— după cum a declarat un pur
tător de cuvint al armatei bri
tanice staționate în Ulster — „o 
evoluție dramatică". începind 
de marți,, o serie de zone ale 
provinciei s-au aflat permanent 
sub amenințarea unor grupuri 
de oameni înarmați, împușcă
turi sporadice au tulburat cal
mul cartierelor, îndeosebi al ce
lor catolice, din Belfast și Lon
donderry. In acest interval, 
și-au pierdut viața trei per
soane. ridicind la 848 numărul 
total al victimelor incidentelor 
care tulbură viața provinciei, 
începind din august 1969.

Această nouă izbucnire de 
violență are loc în contextul in
trării în vigoare, miercuri, a le
gii asupra viitorului constituțio
nal al Ulsterului. Aprobată 
marți, în cea de-a treia și ul
tima lectură, de Camera Lorzi
lor, legea stipulează în princi
pal următoarele : menținerea Ir
landei de Nord ca parte inte
grantă a Marii Britanii atît timp 
cit marea majoritate a popu
lației dorește aceasta ; înlocui
rea vechiului Stormont (Parla
mentul local — suspendat in 
martie 1972) cu Adunarea pro
vincială, din care va fi desem
nat organul executiv cu partici
parea ambelor comunități ; in- 
stituționalizarea postului secre
tarului de stat pentru proble
mele Ulsterului din cadrul gu
vernului britanic.

După cum se știe, noua Adu
nare provincială a fost 
tuită in urma alegerilor 
șurate la 28 iunie. Prima 
uniune urmează să aibă 
31 iulie.

Capitala Republicii 
Democrate Germa
ne își încheie, în a- 
ceste zile, pregătiri
le pentru ) 
oaspeților de 
hotare la cel 
X-lea Festival Mon
dial al Tineretului și 
Studenților. După in
tense lucrări de re- 
amenajare, a fost re
deschis parcul pio
nierilor ,,Ernst Thăl- 
mann", unde vor fi

primirea 
peste 

I de-al

găzduiți 8 000 de 
oaspeți. La dispoziția 
acestora stau un o- 
rășel de corturi, sta
dioane și estrade, o 
nouă cale ferată in 
miniatură, cu o lun
gime de 6,9 kilome
tri.

Totodată, se rapor
tează că numeroși 
studenți din institute
le politehnice și de 
construcții din Ber
lin și-au îndeplinit

angajamentele lega
te de realizarea și a- 
menajarea unor o- 
bieclive ale festiva
lului. in aceste zile, 
sala Operei de stat 
găzduiește ultimele 
repetiții ale nume
roaselor coruri și 
mâții vocale 
R.D.G., care 
vor produce in 
zecilor de mii 
spectatori în zilele 
festivalului.

for- 
ale 
se

Agravarea situației trupelor 
regimului de la Pnom Penh
• Mărturisirile Pentagonului privind

bombardamentele asupra Cambodgiei
în ciuda 

rioadă. zi și 
lor regimului 
talei khmere 
recunoscut chiar de comandamentul militar din Pnom Penh.

bombardamentelor masive efectuate in ultima pe- 
noapte, de aviația americană in sprijinul trupe- 
de la Pnom Penh, situația acestora în zona capi- 
a continuat să se agraveze în ultimele zile — fapt

fiind inge- 
din punct

cuvecin 
probele la

care fac din combinatul de aici 
principalul furnizor de șampa
nie ai țării. La Gorno Oriahovi- 
ța funcționează un combainat de 
zahăr și produse zaharoase, unul 
dintre cele mai mari din Bulga
ria.

Trebuie remarcată pretutindeni 
preocuparea pentru moderni
zarea și intensivizarea produc
ției. în acest context tinerii au 
un rol de seamă. în primul rînd 
pentru 
pondere 
zintă 37 
citorilor 
dustrie și 43 la sută din cel al 
angajaților în construcții. în 
unitățile agricole. 50 la sută din
tre mecanizatori sint membri ai 
organizației de tineret. Iată de ce 
organizațiile U.T.C.D. își au în
scrise în planurile lor de activi
tate căutări pentru găsirea celor 
mai adecvate și eficiente căi și

că, numcrîcește, au o 
însemnată : ei repre- 

la sută din totalul mun- 
și tehnicienilor dîn in-

dar după cum apreciau amabile
le noastre gazde, numărul este 
insuficient pentru a cuprinde pe 
toți tinerii pasionați de proble
mele tehnicii actuale.

„In ultimii doi ani organizația 
județeană care numără peste 
45 909 de membri ai U.T.C.D.. 
a fost distinsă cu „Steagul roșu 
al muncii", distincție care ne dă 
dreptul să ne mîndrim dar care 
ne și obligă să continuăm efor
turile pe aceeași linie" — ne 
spunea tovarășul Stefan Stanev.

Faptele tinerilor se adaugă cu 
strălucirea specifică istoriei 
vechi de luptă pentru libertate 
și independență, ale cărei măr
turii pot fi intilnite la tot pasul 
în acest pitoresc 
lurile lantrei. 
martor al vechii 
Tirnovo-ului.

oraș de pe ma- 
TarevețuJ stă 
și noii istorii a

Astăzi, 20 iulie, este Ziua Națională a Columbiei; se împli
nesc 127 de ani de la 
țării.

proclamarea independentei de stat a

a două oceane — Pacificul la vest ri
Columbia are o suprafață de 1 138 914

consti- 
desfă- 
sa re- 
loc la

Joi patrioțji 
să exercite o 
ne din toate 
dispozitivelor 
capitalei. lupte deosebit de gre
le desfășurîndu-se în nordul și 
sudul orașului, precum și în 
zona vestică Chrey Leas, in 
lungul căii ferate care leagă 
Pnom Penhul de regiunile nord- 
vestice ale Cambodgiei. Intr-un 
alt sector, avansind in lungul 
șoselei naționale nr. 3, patrioții 
khmeri au ocupat poziții la 
circa șapte kilometri de aero
portul Pochenton, situat în apro
pierea capitalei. Pe de altă par
te, convoaiele de nave care a- 
provizionează, pe calea fluvială 
a Mekongului, garnizoana din 
Pnom Penh continuă să fie su
puse puternicelor bombarda-

khmeri continuau 
puternică presiu- 
directiile asupra 
inamice din jurul

mente de artilerie și rachete ale 
patrioților cambodgieni.

Reprezentanți ai Pentagonului 
au recunoscut că aviația S.U.A. 
a început bombardarea masivă 
a teritoriului cambodgian încă 
din luna martie 1969 — cu peste 
un an înainte de a fi recunoscut 
oficial amestecul militar ameri
can în această țară. în comu
nicatele militare americane, res
pectivele acțiuni au fost insă 
prezentate mult timp ca raiduri 
asupra teritoriului sud-vietna- 
mez. în legătură cu cele de mai 
sus, Jerry Friedheim, purtător 
de cuvint al Pentagonului, a 
făcut cunoscut că aviația S.U.A. 
a efectuat sute de raiduri în 
fiecare lună.

SENATUL ITALIAN A ACORDAT VOTUL
DE ÎNCREDERE NOULUI GUVERN

Senatul italian a acordat, în 
cursul serii de miercuri, votul 
de îperedere 
centru-stînga, 
riano Rumor, 
tori prezenți 
325) 190 au
guvernului, iar 120 contra.

Cele două zile de dezbateri — 
care au precedat votul și care 
s-au încheiat printr-un discurs 
de răspuns al noului premier — 
au evidențiat existența unei 
game largi de aprecieri și opinii 
în legătură cu declarația-pro- 
gram. Reprezentanții grupurilor 
parlamentare ale celor patru 
partide care au intrat în actuala 
coaliție de centru-stingă (de- 
mocrat-creștin, socialist, socialist 
democratic și republican) — au 
subliniat în unanimitate impor
tanta revenirii la această formu
lă de guvernare și s-au decla
rat pentru susținerea programu
lui noului guvern. Arătind că 
Partidul Comunist' Italian con
sideră pozitive aprecierile din 
declarația-program referitoare

noului guvern de 
prezidat de Ma- 

Din cei 310 sena- 
(dintr-un total de 
votat în favoarea

la situația actuală a țării și la 
angajamentul de a apăra și ex
tinde ordinea democratică, de a 
acționa împotriva oricăror pro
vocări fasciste, senatorii comu
niști Edoardo Perna și Paolo 
Bufalini au subliniat că în opi
nia P.C.I., actualul guvern rămî- 
ne, cu toate acestea, inadecvat 
față de exigențele țării prin 
compoziția sa, prin orientările 
care, în punctele esențiale, ră- 
min ambigue, cît și prin limitele 
pe care actuala formulă conti
nuă să le pună colaborării din
tre forțele muncitorești, de stin
gă și democratice. Pentru o 
adevărată rezolvare a probleme
lor țării, au arătat reprezentanții 
P.C.I., este necesară dezvol
tarea unei largi mișcări de luptă 
unitară a maselor muncitoare, 
precum și extinderea colaborării 
între toate forțele de stingă 
antifasciste și democratice.

începind de joi. dezbaterile pe 
marginea declarației-program 
s-au transferat în Camera De
putation

0 Scăldată de apele
Atlanticul la nord — ........
km.p. și o populație de 20,4 milioane de locuitori. Condițiile 
climaterice sint deosebit de favorabile practicării agricul
turii a cărei cultură de bază o constituie cafeaua. Producînd 
anual circa 500 000 de tone de cafea, Columbia sc situează in 
această privință pc locul al doilea în lume după Brazilia. 
Cafeaua constituie, de altfel, la ora actuală principalul produs 
de export al acestui stat sud-american. Agricultura, astăzi 
sectorul principal al economiei columbiene, dispune de bune 
condițiuni pentru creșterea vitelor iar fauna bogată maritimă 
și fluvială ii adaugă valențe suplimentare. In ultimii ani, 
folosjndu-se facilitățile climatice și de sol, se acordă o atenție 
mare dezvoltării plantațiilor de bumbac, mai ales în zona 
de coastă a Oceanului Atlantic. în aceeași ordine de idei tre
buie notată valorificarea mereu mai bună a unei alte bo
gății — patrimoniul forestier, care cuprinde păduri întinse 
cu esențe de lemn superior, foarte valoros.

0 Columbia se numără printre țările cele mai bogate In 
resurse naturale de pe continentul sud-american. Subsolul său 
dispune de importante zăcăminte de petrol, fier, cupru, aur, 
uraniu. In ultimii ani, paralel cu procesul de recuperare a 
acestor avuții naționale, acaparate în mare măsură de socie
tăți străine, se desfășoară un proces de industrializare, urmă- 
rindu-sc folosirea bogățiilor țării în interesul columbienilor. 
Odată cu adoptarea „legii naționalizării progresive" statul 
columbian are posibilitatea de a-și extinde controlul asupra 
unor noi puțuri de extracție și de creare a unor centre de 
fost luate măsuri pentru limitarea participării societăților 
străine la extracția și prelucrarea petrolului, au fost naționa
lizate o serie de terenuri petroliere, iar compania petrolieră de 
stat „Ecopetrol" și-a intensificat acțiunile de dare în funcțiune a 
unor noi puțuri de extracție și de creare a unor centre de 
rafinare pentru punerea mai deplină in valoare a petrolului — 
actualmente bogăția nr. 2 a Columbiei. In același sens, al 
valorificării avuțiilor naționale în interesul propriului popor, 
merită a fi semnalate si proiectele de instituire a controlului 
statului asupra extracției de minereuri de cupru și fier pre
cum și asupra exploatării zăcămintelor de aur și platină.

i 
...... I

• In strînsă corelație cu procesul dc dezvoltare economică. Ș 
o atenție crescindă se acordă învățămînlului. Alocațiile des- * ș 
tinate școlii au crescut de aproape trei ori pe parcursul a 
numai cinci ani. Au fost construite numeroase școli noi și 
două noi centre universitare. începind din septembrie 1970 
se desfășoară o vastă campanie de alfabetizare pe plan națio
nal, campanie in cadrul căreia au și fost obținute succese 
remarcabile: peste 850 000 de persoane s-au smuls din întu
nericul neștiinței de carte.
• In domeniul politicii externe, Columbia se pronunță pen

tru colaborare cu toate statele lumii, indiferent de orînduire 
social-politică. In această orientare se situează și relațiile 
prietenești statornicite între Columbia și România, relații care 
cunosc o dezvoltare ascendentă pe multiple planuri.

F. NICOARA
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încheierea lucrărilor 
sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

La Moscova au luat sfirșit, 
joi, lucrările sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. — transmite 
agenția TASS.

Sovietul Suprem a adoptat ho- 
tărîrea cu privire la situația în- 
vățămintului public și măsurile 
pentru perfecționarea iui în con
tinuare, bazele legislației privi
toare la învățămintul public și 
legea cu privire la notariatul de 
stat. Deputății au aprobat, de a- 
semenea. decretele dintre sesiuni 
ale Prezidiului Sovietului Su 
prem. „

IRAN : apărarea 
bogățiilor naturale

« PRIMUL MINISTRU al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, 
a prezentat, joi, Parlamentului 
un proiect de lege care prevede 
anularea acordului încheiat in

1954 cu companiile petroliere 
occidentale ce operează pe teri
toriul țării și încheierea unui 
nou acord, pe 20 dc ani, prin 
care se consfințește controlul 
efectiv și deplin al statului asu
pra industriei petroliere națio
nale. Subliniind importanța deo
sebită a noului acord petrolier 
pentru instaurarea controlului 
statului iranian asupra bogății
lor sale naturale, premierul 
Amir Abbas Hoveyda a spus : 
„De acum înainte, soarta indus
triei petroliere iraniene va de
pinde în întregime dc noi. In 
fiecare an, guvernul va fi acela 
care, ținind cont de necesitățile 
financiare ale țării, va decide 
asupra volumului producției pe
troliere". El a menționat, de 
asemenea, că legea asupra na
ționalizării petrolului, ratificată 
de Parlamentul iranian în urmă 
cu 23 de ani, își găsește, prin 
noul acord, o aplicare deplină.

0 CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a Congresului ameri
can a adoptat, cu 244 voturi 
pentru și 170 contra, un proiect 
de lege cu privire la limitarea 
puterilor președintelui de a an
gaja forțele armate americane 
în acțiuni militare sau alte o- 
perațiuni cu caracter militar in 
străinătate, fără o aprobare 
specială, prealabilă, a Congresu
lui. în conformitate cu acest 
proiect, președintele ar urma să 
fie obligat ca, în curs de 120 de 
zile după începerfea unor ac
țiuni militare in străinătate sau 
în cazul sporirii numărului for
țelor armate americane dintr-o 
zonă din afara S.U.A., să obțină 
sancționarea operațiunilor res
pective de către Congres. In 
baza legii preconizate, președin
tele ar fi obligat, de asemenea, 
să raporteze Congresului în 
termen de 72 de ore despre e- 
ventuala începere a unor opera
țiuni militare în exterior fără o 
aprobare prealabilă a celor 
două camere.
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