
Proletari din toate țările, uniti-vă !
Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 
președintelui Republicii Africa Centrală 

și a soției sale

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, marți, un 
dineu intim în onoarea genera

lului de armată Jean Bedel 
Bokassa. președintele Republicii 
Africa Centrală, și a soției sale, 
doamna Catherine Bokassa. cu 
prilejul vizitei neoficiale în țara 
noastră a inalților oaspeți.

Dineul, care s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de cordialitate și 
caldă prietenie, a prilejuit ce
lor doi șefi de stat continuarea 
convorbirilor consacrate dezvol
tării relațiilor dintre Republica

Socialistă România și Republica 
Africa Centrală și cu privire la 
unele probleme de interes co
mun ale vieții internaționale.

(Agerpres)
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BUNA ORGANIZARE
și tovarășa Elena Ceaușescu a unui grup 

de studenti si elevi americani
întreprinderea 

de utilaj greu 
,,P regresul" - 

Brăila

„Săptămină 
recordurilor- 
start spre noi 
performanțe 
productive

ÎSI SPUNE CUVÎNTUL
1

Brigada „Scinteii
.............- - - ................- ■ - V-...................................... ......................

tineretului" transmite:
DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI

S-a intimplat să fim la Bră
ila intr-una din săptâminile 
acestei veri, o săptămină pe 
parcursul căreia oamenii În
treprinderii de utilaj greu 
..Progresul*' — intre care pes
te 3 000 de uteciști — și-au 
propus să obțină in confrun
tarea cu timpul, cu sarcinile 
de plan și cu ei înșiși cele 
mai bune rezultate in pro
ducția acestui an. Au fost 
șapte zile „fierbinți**, șapte 
zile in care fiecare muncitor 
și întreg colectivul de muncă 
din această puternică unitate 
industrială și-au concentrat 
la maximum atenția, price
perea în vederea obținerii 
unor autentice performanțe 
productive, evidente recor
duri concretizate în executa
rea mai multor utilaje decit 
prevedeau graficele, într-o 
calitate ireproșabilă a lor, în 
onorarea promptă a obligații
lor față de beneficiarii in
terni și externi. La capătul 
acestei săptămini, consem
nam :

• La turnătorie, acolo unde 
se lucrează în „foc continuu**, 
topitorii au reușit de luni și

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a 11-a)

Recoltat u combinele Gloria.

Un nou transport a ajuns la baza de recepție.

POPAS LA „CASTELUL 
GRIULUI"

Liliana Mosor nu are timp de 
noi. Se scuză de faptul că pe mo
ment trebuie sâ amine convor
birea, este ușor intimidată, mai 
încearcă un cuvînt de îngădu
ință și aleargă către autocamion 
care clacsonează nervos. Ne a- 
flăm la baza de recepție Turnu 
Severin și Liliana Mosor este 
„gazdă" la acest „castel" al 
griului ; în meseria ei de calcu
lator. are treabă pină peste cap. 
Ne călăuzește însă pe acest ul
tim drum ai griului Dumitru 
Brebenaru. șeful bazei. Reținem. 
Pină duminică la orele 12, la 
fondul de stat se predaseră 2 800 
tone grîu. Dar cum duminică a 
fost zi normală de lucru, pină 
seara urmau să sosească alte 
zeci și zeci de tone. Anunțau 
acest ritm grăbit al autocamioa
nelor și remorcilor încărcate cu. 
saci glasurile nerăbdătoare ale 
șoferilor, dornici să se întoarcă 
mai repede in cîmp.

— Ne zorim, cîmpul nu aș
teaptă, ziua este numai bună de 
lucru — ne spune Petre Cor- 
nescu, delegatul cooperativei a- 
gricole de producție din Cerneț. 
Lucrăm cu 9 combine (dintre 
care o „Glorie") și vrem ca în 
cel mai scurt timp griul contrac
tat cu statul să ajungă în depo
zite. Este o datorie patriotică de 
care înțelegem să ne achităm 
cit mai bine.

Consemnăm apoi că primele 
felicitări transmise de conduce
rea bazei pentru achitarea to
tală a contractelor cu statul au 
fost expediate pe adresa coope
rativelor agricole de producție 
din Bistrița, Simian și Hinova, 
avînd în fruntea lor pe președin
ții Constantin Lupu, Sofia Ma
xim și respectiv Nicolae lordă- 
nel. Iancu Iordan, președintele 
din Cerneț, în mai fiecare com
petiție cu cei trei colegi ai săi 
vrea să nu piardă pasul.

încercăm ' totuși să înnodăm 
discuția cu Liliana Mosor. Ne 
spune precipitată cum zilnic face 
zeci și sute de drumuri între 
birou și punctele de descărcare, 
operațiile de calcul și evidență 
la zi nu sînt deloc ușoare, iar 
ea, „un singur suflet", trebuie 
să facă față la toate, și „vedeți 
dvs“...

Pină să-și termine vorba, un 
alt claxon nervos de autoca-

Președintele Consiliului de
Stat al
România.

Republicii Socialiste
tovarășul Nicolae

f’eaușescu. și tovarășa Țlena 
Ceaușescu au primit. marți 
după-amiază. în stațiunea Nep- 
tun, un grup de studenți și 
elevi americani, care se află 
într-o vizită in țara noastră.

La întîlnire au participat to
varășii Vasile Vîlcu, Stefan An
drei și Ion Traian Ștefănescu, 
ministrul pentru problemele ti
neretului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

SPORIREA
ACUMULĂRILOR BĂNEȘTI

Se știe, se vede, se simte, adevărul limpede 
că țelul suprem al politicii Partidului Comunist 
Român este creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a maselor, satisfacerea cit mai deplina 
a nevoilor intregului popor. Argumentele, in 
multitudinea lor, sint la indemina oricui. La 
care să ne oprim? „Salariul real este astăzi de 
peste 2.7 ori mai mare decit în 1938 — spunea 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Raportul la Conferința Națională

a partidului. Pentru a înțelege mai bine progre
sele importante obținute in ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, trebuie arătat că 
numai fondul de salarii din 1972 este de peste 
trei ori mai mare decit întregul venit național 
al României anului 1938". Aceste valori sinteti
zează o istorie, reprezintă o Încărcătură de fapte 
eroice ale poporului condus de partid spre idea
lul socialist.

mion. Se scuză din nou, din nou 
roșește, ușor intimidată că tre
buie să ne părăsească — și ea 
nu bănuie cit de mult ne bucură 
întimplarea...

TOCMAI DE ACEEA 
FETELE...

Există la Baza de recepție 
din Turnu Severin un loc în 
care se intră cu sfială. O cură
țenie exemplară, aparate fine, 
delicate, halate albe, albe. Dea
supra ușii inscripția : Laborator 
de analize. Un univers miracu
los și tentant, o lume de calcul

ION ANDREIȚA 
OVIDIU MARIAN

Foto : GH. CUCU

împreună cu tinerii americani 
s-au aflat Harry Morgan, pre
ședintele fundației ..American 
Council for Nationalities Ser
vice" (A.C.N.S.). John D. Rocke
feller IV. președintele lui West 
Virginia Wesleyan College. R. 
Stratton. din partea A.C.N.S.. 
instituție sub patronajul căreia 
se organizează vizitele a nume
roși studenți și elevi din S.U.A. 
în România, vizite inaugurate 
anul trecut. in cadrul progra
mului sugestiv intitulat. „Amba
sadorii prieteniei".

Aceste călătorii răspund do
rinței studenților și elevilor a- 
mericani de a lua contact direct 
cu realitățile țării noastre. cu 
munca si preocupările tineretu
lui român, de a contribui la 
mai buna cunoaștere reciprocă, 
la o mai strînsă apropiere în
tre cele două uopoare, în folo
sul destinderii și consolidării 
păcii în' lume. Ele au avut, în 
presă și în rîndul opiniei pu
blice americane, un larg ecou, 
amplificat de primirea, la 29 iu
nie 1972, a unora din grupurile 
de elevi și studenți de către 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
a cărui puternică personalitate 
politică se bucură de o înaltă 
apreciere.

în această suită de manifes
tări prietenești se înscrie și ac
tuala vizită în țara noastră la 
care participă, în acest an, 
aproximativ 2 000 de studenți și 
elevi din numeroase state ale

(Continuare în pag. a UI~a)

Doamnelor și domnilor, 
Dragi prieteni,

Este pentru mine și soția mea 
o deosebită plăcere să salut ti
nerii entuziaști din Statele Unite 
care poartă o denumire semni
ficativă de „Ambasadori ai prie
teniei**.

Aș dori să mulțumesc pentru 
minunatul program pe care for
mațiile respective ni l-au pre
zentat astăzi, făcîndu-ne astfel 
cunoștință cu muzica și cu dan
sul american.

Intr-adevăr, faptul că anul a- 
cesta vor veni in România un 
număr mai mare de tineri ame
ricani, sper că va oferi posibi
litatea de a cunoaște felul de 
viață, sentimentele de priete
nie. de ospitalitate ale po
porului român. De altfel, 
dacă ni-aș referi la faptul 
că domnul Morgan și doamna 
s-au căsătorit in România, aș 
putea spune că, se pare, că v-ați 
simțit destul de bine. Aș dori 
să vă felicit din toată inima pe 
dumneavoastră și să vă urez 
multă fericire, multă sănătate, 
să aveți mulți copii. (Aplauze) 
Aș avea mare plăcere sâ-i văd 
in România (Aplauze).

Domnul Morgan și domnul Ro
ckefeller în cuvîntul lor s-au re
ferit la tradițiile poporului ro
mân, la necesitatea de dezvol
tare a colaborării între popoa
rele noastre, ceea ce corespunde 
intereselor păcii și unei vieți mai 
bune.

Intr-adevăr, fiecare popor Iși 
are istoria sa. fiecare, popor a 
cucerit independența și bunăsta
rea prin grele lupte și sacrifi

cii, inclusiv poporul Statelor 
Unite ale Americii. De altfel, 
dacă nu mă înșel, peste 3 ani 
veți sărbători 200 de ani de la 
independență.

Trăim astăzi însă cu totul alte 
vremuri ; cuceririle științei, ci
vilizației au creat condiții noi 
pentru ca toate popoarele să 
poată să-și afirme atît capaci
tatea creatoare, cit și posibilită
țile de a-și crea o viață mai 
bună. Sperăm că eforturile pe 
care le depun popoarele pentru 
a asigura o lume mai bună, fără 
războaie, o lume a păcii vor fi 
încununate cu succes. In direc
ția aceasta s-au obținut o serie 
de rezultate, se întreprind pași 
de mai toate popoarele.

Sînt bucuros să constat că în
tre România și Statele Unite se 
dezvoltă relații bune de colabo
rare in toate domeniile de acti
vitate. și aș putea aprecia că 
vizitele, turneele dumneavoastră 
în România sînt tocmai expre
sia acestor relații lot mai bune, 
care se dezvoltă între România 
și Statele Unite.

Sper că ați constatat că po
porul român, tineretul român 
este animat de sentimente de 
prietenie, de dorința sinceră de 
colaborare, de a trăi in pace, de 
a-și putea edifica societatea so
cialistă în libertate, de a-și crea 
o viață așa cum o dorește el.

Așa cum am spus și anul tre
cut, președintele dumneavoastră 
a făcut un început bun prin vi
zita în România, așa cum și vi
zita mea in Statele Unite la un 
an după vizita sa a constituit un 
moment important in relațiile

dintre țările noastre. Sigur că 
contactele dintre șefii de state, 
între oamenii politici au impor
tanța lor în prietenia intre po
poare, dar, trebuie să spun că, 
după părerea mea, un rol de cea 
mai mare importanță il au con
tactele directe intre oamenii de 
toate categoriile. între tineretul 
țărilor, pentru că, pină la urmă, 
popoarele, tineretul trebuie să 
facă totul pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună. Omenirea 
numără aproape 4 miliarde de oa
meni. Tineretul reprezintă peste 1 
miliard. Vă închipuiți ce înseam
nă ca omenirea să acționeze cu 
toată fermitatea pentru o politi
că nouă deoarece nimeni nu va 
putea să nu țină seama de do
rința popoarelor. îndeosebi, do
resc din nou să menționez tine
retul care este o forță puterni
că, care a fost întotdeauna de 
partea progresului, colaborării 
și. astăzi, mai mult ca oricind 
trebuie să fie o forță principală 
in lupta pentru o lume mai 
dreaptă.

Vă rog să duceți poporului 
american sentimentele de prie
tenie ale poporului român. Vă 
rog. dragi prieteni tineri, să du
ceți tinerilor și tinerelor din țara 
dumneavoastră, sentimentele de 
prietenie ale tinerelului român, 
dorința de a se întilni tot mai 
des, de a realiza o strînsă co
laborare cu tineretul american, 
contribuind prin aceasta la prie
tenia popoarelor noastre, Ia cauza 
păcii in lume.

Vă urez multă fericire, multă 
sănătate și sper să mai reveniți 
în România. (Aplauze).

Să ne referim. însă la un 
exemplu mult mai recent care 
ilustrează cu aceeași putere de 
convingere consecvența cu care 
partidul acționează pentru 
prosperitatea tării și a cetățeni
lor săi : ședința comună a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale și a Consiliului de 
Miniștri din 13 iulie care a 
adoptat un ansamblu de măsuri 
pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea 
șt Conferința Națională cu pri
vire la creșterea neîncetată a 
nivelului de trai al poporului. 
Și iarăși. un loc de seamă in 
acest complex de măsuri U 
ocupă majorarea salariilor pe 
anul 1973, generoasă continuare 
a acțiunilor inițiate de partid in 
primii doi ani ai cincinalului în. 
domeniul ridicării nivelului de 
viață. Să ne reamintim : creș
terea salariului minim pe eco
nomie de la 800 la 1 000 lei, 
majorarea altor categorii de sa
larii mici, a pensiilor și alocați
ilor pentru copii, introducerea 
pensiilor pentru bătrinețe și 
invaliditate, a asistenței medi
cale gratuite pentru țăranii 
cooperatori, majorarea burselor 
și ajutoarelor sociale, reducerea 
preturilor la diverse produse in
dustriale de larg consum. Și 
iată că acum, eșalonat pe ramuri 
șl activități, in intervalul 1 au
gust— 1 noiembrie a.c., vor avea 
loc noi creșteri de salarii, mai

precis, se va încheia prima eta
pă de majorare a salariilor din 
acest cincinal, așa cum prevăd 
hotărîrile Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale.

De unde se iau insă fondurile 
pentru aceste substanțiale îm
bunătățiri ale vieții și condiției 
noastre sociale ? Se înțelege, că 
supoi tul tuturor acestor măsuri 
este munca de zi cu zi a între
gului popor. Și cu cit eficiența 
muncii noastre, în toate dome
niile de activitate este mai ri
dicată, cu atît sporesc acumu
lările societății și implicit po
sibilitățile sale de a ridica ni
velul de trai material și spiri
tual al cetățenilor. Făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate — obiectiv funda
mental al politicii partidului 
nostru în actuala etapă istorică 
— presupune înflorirea tuturor 
laturilor vieții sociale, atit. a 
economiei cit și a științei și cul
turii, perfecționarea conducerii, 
formarea omului nou. promo
varea eticii și echității socialis
te. Atingerea acestor înalte de
ziderate ale societății noastre 
socialiste va fi posibilă numai 
în climatul de muncă exempla
ră, de dăruire totală pentru în
deplinirea cu cea mai înaltă răs
pundere și exigență a sarcinilor 
la locurile noastre de muncă.

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ILl-a)
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Zilele trecute, o colegă de-a 

noastră, ziaristă, semna chiar în 
aceste pagini un articol prin care 
atrăgea atenția asupra faptului 
că fenomenul divorțurilor pro
vocate de evoluția inegală a 
soților se mai produce încă, 
deși, se pare, el a fost mult di
minuat, față de primele forme de 
manifestare. „A rămas în urmă...", 
„Fu am facultatea, ea numai 
liceul...", „Eu sint cutare, ea e 
casnică..." —- iată argumentele- 
afiș ale celor care vor să scape 
de niște soții devenite incomode 
ori de cite ori mai vor să joace 
și alt rol decit acela de slujnice 
la bucătărie și bone la copii. 
„Dornnu“ a umblat pe la școli, 
a mai citit, — din plăcere, sau 
determinat —, a participat la în- 
tîlniri, s-a rodat ca om de lume 
în niște schimburi favorizate de 
profesie, uneori chiar a călătorit 
mult — in țară sau străinătate 
— și iată-l acum strîmbînd din 
nas cînd vede că iubita-i con
soartă de altădată miroase a 
săpun de rufe, său are obrajii 
aburiți deasupra cratițelor din

bucătărie. „Domnu" merge la 
Minister, sau la Institut, are chiar 
azi o întîlnire cu șeful cutare, 
deci îi trebuie costum impecabil, 
cămașă impecabilă, el nu se poate 
apleca, el tși strică dunga pan
talonilor, îi trebuie o ținută mai 
bățoasă, de bucătărie nu se poate

e cu întîlnirile astea !... Iar după 
o vreme el constată că ea... Dar 
cine mai este, ea ?

Să gîndim bine și vom vedea 
că problema nu este chiar atît 
de neadevărată și nici atît de 
puțin gravă cum ar putea pă
rea. Nu numai din punctul fe-

Reală. Oamenii ajung după un 
șir de ani de absenteism din 
partea unuia, din neglijență față 
de sine a altuia, să nu mai poată 
comunica între ei.

Recent- am cunoscut pe terasa 
unui restaurant din stațiunea 
„Neptun" o asemenea situație : o

Pagina a 2-a

apropia —• doar n-o să meargă, 
vai, doamne, mirosind a ceapă I 
— ; vine mîncarea la el, într-un 
cadru mai aerisit, unde-și poate 
așeza haina pe umeraș și-și poate 
lega o batistă mare, albă, la gît... 
Și azi așa, ea aleargă puțin mai 
mult, și mîine încă puțin, căci 
el are altă întîlnire, și știm cum

4 IUBIT-O
LA UITARE...

meii (fiindcă se simte pe bună 
dreptate nedreptățită) ci și din 
acela al lui. Minus cazurile hilare, 
cînd unii acuză „nepotrivirea" 
pentru a acoperi alte intenții, de 
foarte multe ori diferența — de 
cultură, de grad de pregătire 
generală pentru viață — se in
stituie intr-adevăr ca o diferență.

familie în care bărbatul părea 
un elegant profesor universitar, 
iar femeia —grasă, butucănoasă, 
cu fața înăsprită, cu gesturi ne
șlefuite. Se așezaseră la masă 
dar tăceau, minați parcă de alte 
gînduri fiecare. Am surprins mo
mentul cînd chelnărița — la 
urma urmei o fată care prin pro

fesia declarată se ocupă tot de 
vase de bucătărie, de mîncare și 
servit la masă, dar o tînără care 
părea evoluată măcar în ținută 
— coafată, cu manichiura făcută, 
cu șorțulețe scrobite, cu o fustă, 
modernă — momentul, deci, cînd 
tinăra aceasta care face legătura 
între bucătărie și clienți a venit 
la masa respectivei familii și a 
întrebat zîmbind : „ce dorește 
domnul, „ce poftește doam
na ?". In clipa aceea bărbatul a 
încercat, să ia autoritar cuvîntul 
și s-o împiedice pe soție să-și 
exprime dorințele, deși a făcut-o 
fără brutalitate. Soției însă nu 
i-a plăcut, ori nu i-a convenit 
alegerea așa incit inevitabilul s-a. 
produs : la „ce poftește doam
na ?“ rostit de o chelneriță pro
fesionistă a răspuns agramat, și 
răgușit, nu o „doamnă", ci o bu
cătăreasă in sensul vechi al cu- 
vintului. Jena bărbatului a de
venit evidentă, a reparat el cumva 
lucrurile cu un „lasă, dragă" și 
cu „vă rugăm, duduiță", dar asta

EUGEN FLORESCU
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• DACĂ SECRETA

RUL U.T.C. NU LIP

SEȘTE, LOCȚIITO

RUL SĂU CU CE SE 

OCUPĂ ?

• ACCENTE

• CURIER JURIDIC

• DESCHIDEȚI UȘA 

CLUBULUI Șl PEN

TRU CLASICII LI

TERATURII !
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ZMGf secretarul u. t. c.
NU LIPSEȘTE, 

LOCȚIITORUL SĂU 
CU CE SE OCUPĂ?

— Vă spun sincer, dacă ve- 
neați pe probleme de tineret 
muncitoresc sau cu pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei, sau cu turismul, n-aveam 
treabă. Dar viața internă de or
ganizație este singurul nostru 
punct nevralgic. Știu. îmi veți 
spune că vina e a noastră : 
stilul, metodele de muncă...

N-am vrut să-1 contrazic pe 
inginerul Dan Gabriel Anghel, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea mecanică 
de utilaj tehnologic Buzău și 
să-i amintesc că dacă ar fi să 
discutăm chiar problemele la 
care ..n-aveau treabă", ar tre
bui să ajungem tot la punctul 
nevralgic : viața internă de or
ganizație.

— Eu urmăresc ceva mai sim
plu. ii spun. Ceva referitor la 
activitatea locțiitorilor de se
cretari.

— Atunci mergem în organi
zații. Vă însoțesc.

Și iată-ne în organizația 
U.T.C. „cap distribuție". Dis
cutăm cu Costică Iliescu, se
cretar. Gbeorghe Ștefănescu, 
locțiitor, și Marcel Dinu, casier.

— Tovarășe locțiitor, cu ce 
vă ocupați dumneavoastră ?

— Eu ? 1 Apoi, către casier : 
Marcel, cu ce mă ocup eu ? 
Și către secretar : tovarășe I- 
liescu cu ce mă... In sfirșit, se 
hotărăște : Nu mi-a spus ni
meni niciodată.

La organizația U.T.C. „Utilaj 
tehnologic" : Ilie Mihaî, locții
torul de secretar, ne spune câ 
îl ajută pe secretar, îi ține lo
cul cînd lipsește și strînge co
tizația.

La organizația U.T.C. S.D.V. 
îl găsim pe Mircea Bălășoiu 
care. în calitatea lui de locții
tor de secretar, ne spune și el 
ce face : „Ajut Ia întocmirea 
materialelor pentru ședințe, 
propun, ca orice membru, teme 
pentru adunarea generală, caut, 
să răspund la toate chemările 
biroului și pot tine chiar locul 
secretarului".

Revin cu o nouă întrebare, 
valabilă pentru toți : Dacă fie
care membru al biroului are o 
responsabilitate precisă. unul 
răspunde de pregătirea politi- 
co-idcologică, altul de sport, al
tul de turism, etc., atunci loc

țiitorul ce răspundere concretă 
are ?

Răspunsul : o nedumerire în
tipărită clar pe fețele celor cu 
care discut, o nedumerire care 
pare să spună : cum adică ? eu 
sint locțiitor și atîta tot. „Ne-ați 
luat cam repede" — ripostează 
Ilie Mihaî. îi răspund că nu 
i-am luat de loc repede. că 
este foarte normal să Întrebi 
pe cineva — oriunde ar lucra
— cu ce se ocupă. Cu atît mai 
mult, cu cit, în cazul nostru, 
de la alegeri au trecut destule 
luni.

Mergem mai departe, ta loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. pe uzină. Mircea Irimia.

— Am trei organizații — „cap 
distribuție", „mașini unelte" și 
„electrică bobinaj" — de care 
răspund ca membru al biroului. 
De asemenea, mă ocup de evi
dența organizației.

— Casierul cu ce se ocupă ?
— Cu strînsul cotizației și...

— zîmbește — aveți dreptate, 
cu evidența. Dar și eu îl ajut. 
De altfel în programul de ac
tivități e specificată această 
responsabilitate.

— Dar, încerc eu să-1 ajut, 
primiri în U.T.C. ati avut în 
ultima perioadă ?

— Nu. nici una. răspunde 
locțiitorul. Ba da, patru — in
tervine secretarul.

— Dar adunările generale ale 
organizațiilor U.T.C. s-au ți
nut ?

— Cred. Nu sînt sigur.
— Ce tematică s-a abordat 

tn această lună, spre exemplu ?
_  ■> ț ?
— Dar Ia ședința de birou 

din această lună ce analizați 1
— Nu știu. Tovarășul secre

tar...
— Dar la plenara comitetu

lui din acest trimestru ce dis
cutați ?

— Nu cunosc, tovarășul se
cretar...

Am încercat să-1 ajut. de 
fapt intrebîndu-1 exact din a- 
tribuțiile lui ca locțiitor de se
cretar sau. altfel spus, ea res
ponsabil cu probleme organiza
torice. Pentru că locțiitorul de 
secretar are atribuțiuni precise, 
bine stabilite. Biroul, comitetul 
U.T.C. — sînt organe de mun
că colective. Fiecare membru

Expoziția de pictură-sculptură a artiștilor plastici Iosif Mâtids și Ion Șeii, Galeria de artă 
„Alfa"-Arad. Foto : ȘT. WEISS

Un brigadier
își amintește

ACCENTE

CURIER JURIDIC
REGLEMENTĂRI

PRIVIND
AJUTOARE ACORDATE

MAMELOR
CU MULȚI COPII

TINCA GH. MARIA, comuna 
Ciofringeni, jud. Argeș : Prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 
411/1972 s-a reglementat acorda
rea unor ajutoare mamelor cu 
mulți copii. Astfel mamele care 
au 8 sau 9 copii primesc, din 
partea statului, un ajutor bă
nesc de 200 lei, iar mamele care 
au 10 sau mai mulți copii un a- 
jutor bănesc de 300 Iei lunar.

Aliniatul 2 al art. 1. din De
cret prevede că „la determina
rea numărului de copii, în vede
rea stabilirii ajutoarelor, se iau 
în considerare, cu condiția de 
a se afla în îngrijirea mamei, 
copiii în vîrstă de pînă la 18 
ani împliniți, cei care își conti
nuă studiile la orice formă de 
învățămînt, pînă la terminarea 
studiilor, dar fără a depăși vîrs- 
ta de 25 de ani, precum și cei 
încapabiii de muncă, indiferent 
de vîrstă. în cazul în care, pe 
lingă copiii pe care i-a născut, 
mama are în îngrijire și copii ai 
soțului său provenițl dintr-o că
sătorie anterioară sau din afara 
căsătoriei, se iau în considerare 
și aceștia".

Potrivit articolului 2, ajutorul 
se acordă mamelor indiferent 
dacă acestea sînt sau nu sala
riate, cooperatoare, pensionaro, 
sau dacă realizează venituri din 
alte surse, atît în mediul urban 
cit și în cel rural, iar în conti
nuare se arată că, dacă mama 
este decedată, sau dacă copiii 
se află în îngrijirea tatălui lor, 
ajutorul se acordă acestuia pe 
timpul cît sînt îndeplinite con
dițiile înfățișate mai sus.

Stabilirea ajutorului se face 
prin decizie a comitetului exe
cutiv al consiliului popular în 
raza căruia beneficiarul își are 
domiciliul pe baza copiilor cer
tificate de pe actele de naștere 
și a dovezilor prin care se ates
tă continuarea studiilor după 
vîrstă de 18 ani sau starea de 
invaliditate, după caz. Plata a- 
jutoarelor (dreptul la ajutor 
luind naștere în luna în cursul 
căreia sînt îndeplinite condițiile 
prevăzute în Decretul nr. 411/ 
1972) se face de către comitetul 
executiv din fondurile alocate 
în acest scop prin bugetul de 
stat.

în lumina dispozițiilor citate 
mai sus, urmează ca dumnea
voastră să depuneți la comite
tul executiv al consiliului popu
lar comunal un dosar cu copii 
certificate după actele de naș
tere aid copiilor și o adeverință 
de la locul unde fiica își face 
studiile.

OBLIGAȚIA 
DE ÎNTREȚINERE 

FAȚĂ DE COPII
COJOCARU PETRA, comuna 

Cioldăneștî, jud. Teleorman ; 
BRÂILOIU M. MARIAN, comu
na Fărcășești. jud. Gorj : COS- 
TEA ADRIAN, București ;

Obligația de întreținere față

FAMILIA
de copii există pînă Ia împli
nirea vîrstei de 18 ani, iar dacă 
copilul continuă studiile și dă 
dovadă de silință la învățătu
ră, obținînd rezultate bune, pînă 
la terminarea studiilor, dar nu 
mai mult de 25 de ani.

Cuantumul obligației de în
treținere se stabilește pînă la 
un plafon maxim, care variază 
în funcție de numărul copiilor 
care sînt beneficiari ai întreți
nerii Astfel, se stabilește pînă 
la 1/4 din cîștigul în muncă al 
debitorului obligației de între
ținere. cind întreținerea se da
torează pentru un copil ; pînă 
la 1/3 din același cîștig. cînd 
întreținerea se datorează pen
tru doi copii și pînă la 1/2 din 
ciștigul în muncă al debitorului 
cînd întreținerea se datorează 
pentru trei sau mai mulți co
pii. La stabilirea numărului co
piilor se au în vedere copiii re
zultați din aceeași căsătorie sau 
din căsătorii diferite, cei înfiați 
precum și cei din afara căsăto
riei. Ținind seama de aceste cri
terii. instanța judecătorească nu 
poate stabili o pensie de în
treținere peste plafonul prevă
zut de Codul familiei. In cazul 
în care însă starea de fapt în 
baza căreia s-a acordat pensia 
de întreținere s-a modificat, 
pensia se poate majora sau re
duce, după căz.

VIOREE ciobanu

(Urmare din pag. I) 

nu a împiedicat surîsul critic, 
compătimitor al chelneriței. 
Fiindcă, de ce să n-o spunem ? 
— diferența exista I Se vedea...

Privindu-i, mi-a plăcut să cred 
că aveam de-a face, totuși, cu o 
familie în care el va rezista (au 
și un copil), și nu va divorța. 
Menținerea familiei este, oricum, 
de preferat (și pentru soți, și pen
tru copil, și pentru șansele pe 
oare le oferă privind recuperarea 
distanțelor). Totuși, pentru că ne 
adresăm prin acest ziar îndeosebi 
tinerilor, dintre care mulți nu 
și-au întemeiat încă familii, sau 
le-au întemeiat de curînd, me
rită să judecăm faptele pentru ei 
și în numele lor.

Cei mai mulți, cînd văd o 
asemenea familie, zic; dacă el 
a evoluat să-i fie de bine, acum 
s-o suporte pe nevastă-sa I L-a 
ajutat să ajungă om și acum con
stată diferența ? Să zică mersi !

Judecată des auzită, probabil 
chiar corectă pentru familiile cu 
un „trecut". Fiindcă discutăm cu 
tinerii-tineri cred însă că îna
intea acestei sentințe ar tre
bui spuse alte lucruri. Problema 
este, oare, ca unul să fie educat 
în spiritul „îngăduinței", al „tre
cerii, cu vederea", al „închidem 
ochilor" față de î.napoirerea celui
lalt ? Or, dimpotrivă, problema 
este aceea de a-i educa pe vii
torii soți să nu admită din capul 
locului diferențieiea, rămînerea 
in urmă, crearea distanțelor între 
ei ?

Sigur, putem pune întrebarea

are o responsabilitate pe care 
i-a încredințat-o adunarea ge
nerală sau conferința de ale
geri. O asemenea responsabi
litate — care nu este „globală" 
— are și locțiitorul. El nu în
deplinește numai niște sarcini 
pe care i le trasează secreta
rul și nici nu-i ține locul nu
mai atunci cind lipsește acesta 
ci este un om de acțiune care 
coordonează, prin intermediul 
muncii organizatorice, sectoare
le de activilate ale organiza
ției U.T.C. „Ține locul secreta
rului" este răspunsul care ar 
vrea să suplinească întregul rol 
al locțiitorului. Perfect. Dar 
dacă secretarul nu lipsește ni
ciodată? Atunci, loetiitorul ce 
face ?

Răspunsurile sau. dacă nu 
ele, cel puțin întrebările pe 
care le-am pus mai sus scot în 
evidentă tot atîtea responsabi
lități concrete care cad direct 
tn sarcina locțiitorului.

ION TOMESCU

DESCHIDEȚI USA CLUBULUI 
Șl PENTRU CLASICII LITERATURII!

• „BIBLIOTECA VĂ POATE ÎMPRUMUTA CĂRȚI GRATUIT..." • „CERCURI 
Șl FORMAȚII ARTISTICE SUFICIENTE ' • EXPLICAȚII... ÎN PERSPECTIVĂ

• COMITETUL ORĂȘENESC AL U.T.C. ȘTIE CE ARE DE FĂCUT, 
DAR UITĂ SĂ TREACĂ LA ACȚIUNE

C
uvintele de mai sus 
tremurau în diminea
ța udă a orașului pe 
hîrtia unui afiș de-o 
execuție tehnică în

doielnică. dinamizînd privirea 
trecătorului așa cum credeau 
ele de cuviință. Un mijloc în
șelător, ne-am zis noi. Poate 
că atirna de zidul curat, ui
tat de cine știe cît timp, ne- 
acordîndu-i-se nici o atenție. 
Directoarea bibliotecii,Elena Ni- 
țescu, justifică existența lui 
cu argumente neconvingătoare. 
Mulți tineri sînt noi veniți. fac 
naveta și nu prea cunosc că bi
blioteca... Un lucru este evident. 
Structura socio-profesională a 
lor este foarte diversificată. De 
asemenea, și statutul de locui
tori ai Mizililului. Dar, întrebăm 
noi. care tînăr, absolvent a cel 
puțin 8 clase generale, să nu fie 
în posesia acestui „amănunt" 
elementar ? 1

Să descifrăm totuși după acest 
incident, de excepție într-un fel, 
cum s-a preocupat instituția 
pentru a realiza un raport echi
librat între imperativul profe
sional și cultura generală, dacă 
timpul liber al tinerilor din Mi- 
zil are într-adevăr o valoare 
socială. în luna iunie s-au ținut 
două acțiuni în acest sens. Una 
pe teme de pictură, iar cealaltă 
cu tematică din universul poe
ziei. Surprinzător este faptul că 
sărbătorirea anului revoluționar 
1848 nu ocupă nici un punct al 
planului de lucru. Luna iulie 
cunoaște doar o singură acțiune. 
Restul spațiului e acordat unor 
teme legate de O.Z.N., de uni
vers, de unele personalități gle 
științei universale. E bine ca 
tinerele din secția croitorie a 
Cooperativei de consum să cu
noască biografia lui Giordano 
Bruno, sau cele din secția ma- 
rochinerie a Cooperativei mește
șugărești să știe cîte ceva despre 
O.Z.N.-uri. Dar există lacune 
grave în informația de cultură 
generală a lor. Un dialog ad-

hoc demonstra faptul că nu era 
cunoscut nici măcar numele 
poetului Lucian Blaga sau cel 
al savantului Coandă. Tar planul 
de acțiuni dezvăluie cu insisten
tă probleme care nu întrunesc 
nici măcar punctul de vedere 
comun al specialiștilor.

D
irectorul Casei de 
cultură era plecat în 
concediu. Tn concediu, 
dar medical, se afla și 
unul din cei doi me- 

todișfi pe care îi are institu
ția. Amănunte despre activita
tea de aici ne dă Floarea 
Nistor. metodistă, singura în 
activitate.

— Cercurile și formațiile ar
tistice pe care le are instituția 
sînt suficiente pentru tinerii din 
oraș, ne spune interlocutoarea 
noastră. De asemenea, acțiunile 
pe care le organizăm credem oă 
se justifică pentru ceea ce este 
specific aici.

Să descifrăm ce s-a făcut pînă 
acum pentru a contribui la apro
pierea tinerilor de marile valori 
naționale. Pe agenda lunii iunie 
a figurat o seară de poezie Blaga 
și Eminescu (coincidență doar, 
în luna iulie, biblioteca și-a 
propus cam același lucru), iar 
pe luna în curs, nu este înscrisă 
nici-o acțiune în acest sens.

Formația de teatru, mai con
secventă — este meritul tineri
lor ce-o alcătuiesc — a prezen
tat spectacole și în comunele 
apropiate, Fîntînele și Baba 
Ana. S-ar fi deplasat mai de
parte. dar lipsesc mijloacele de 
transport și benzina necesară. O 
perioadă bună a avut cercul de 
arte plastice care și-a trăit viața 
cum se cuvine. Membrii lui, 
pictorii amatori Cecilia Galiu, 
Dumitru Moșoiu, Ion Pașol au 
deschis chiar o expoziție cu lu
crări personale, în holul insti
tuției. Dar. de cînd responsabi
lul de drept, e plecat în armată 
se pare că aici a încetat orice 
activitate. Tn schimb, este acti

vizată, cu vehemență aproape, 
formația de muzică ușoară 
„Grup 33".

Casa de cultură nu are un ce
naclu literar. Funcționează unul 
la spitalul din oraș. Or, se știe, 
acces aici are numai nersonalul 
instituției respective. In deplină 
somnolentă plutește și statia de 
radioamplificare, iar la cinema
tograful din localitate se organi
zează simpozioane la filme ca 
„Săgeata căpitanului Ion", sau 
„Serbările galante". Inutil mara
ton de educație cinematografică.

L
a Mizil și-au consu
mat o parte din via
ță, sau au trecut 
doar, cîteva persona
lități ale vieții noas

tre culturale. Este cunoscută 
amiciția marelui nostru drama
turg Caragiale cu primarul 
de pe atunci al orașului Leo
nida Condeescu. Mizilul mai 
certifică orezența Hortensiei Pa- 
padat Bengescu, a lui George 
Ranetti. George Bacovia. S-au 
gîndit oare forurile locale la 
amenajarea unui muzeu memo
rial ?

— Sigur, ne răspunde locțiito
rul secretarului comitetului oră
șenesc al U.T.C., Gheorghe Vlă- 
duță.

— E normal ca la Mizil să 
existe un asemenea muzeu 
(Floarea Nistor. metodistă la 
casa de cultură).

— O să facem tot ce ne stă în 
putință pentru a-1 amenaja cît 
mai curînd posibil. (Elena Ni- 
tescu, directoarea bibliotecii).

X ntr-un orășel ca al 
I nostru ai mai mult 

timp să te gîndești la 
tine, iar tinerii sint 
mai aproape de ei. 

Energia care după orele de 
program e tentată a se con
suma aiurea, aici, la Mizil. se 
poate cristaliza în cadrul orga
nizat pe care-1 oferă casa de 
cultură, biblioteca, cinematogra
ful. în lucruri care să ajute la

împlinirea personalității lor".
Locțiitorul secretarului co

mitetului orășenesc al U.T.C., 
Gheorghe Vlăduță, intuia și dez
văluia cu luciditate specificul 
de viață și de muncă al tineri
lor de aici. în granițele calde 
ale orașului, clocotul și elanul 
tineresc se pot materializa în 
acțiuni și fapte demne de stima 
tuturor. Dar alcătuirea energii
lor într-un șuvoi nobil are ne
voie de sprijin. Echilibrul acu
mulărilor nu poale avea drept 
fundament decît ceea ce are mai 
bun cultura noastră națională. 
Circulația clasicilor literaturii, a 
marilor personalități din dome
niul picturii, sculpturii, muzicii, 
arhitecturii, științei, dublată de 
imperativele prezentului, poate 
da. și la Mizil curs plenar aspi
rațiilor. sens împlinirilor.

DUMITRU ION DINCA

redacție ne,-a 
sosit o lungă și tot- 
atît de captivantă 
mărturisire. „Cro
nica muncii", o in
titulează semnatarul 
ei, însă nu este 
deloc o simplă co1 
incidență sau con
fuzie de termeni: 
mărturisirea care se 
perindă pe aproape 
nouă pagini 
prapune 
atît de 
noțiune 
muncii".
cela care simboliza 
un nou început, în 
1948, pe șantierele 
naționale ale recon
strucției socialiste, 
fiecare gînd și do
rință intimă se ra
porta firesc la opera 
de ansamblu pe care 
erau chemate s-o 
înfăptuiască genera
țiile tinere de atunci 
și care, mai tîrziu, 
a căpătat numele 
de „epopeea recon
strucției".

55 Semnatarul cores- 
<Ă pondenței, Constan
ți tin Amîiei, 
<< Tîrgu-Neamț, 
G cepe printr-o 
55 tăinuire de
SS strict personal: răs
ti foindu-și hîrtiile și 
5$ actele vechi de mai 
55 mulți ani, 
sy rile" 
55 peste
K
55 Salva-Vișeti. Numă- 
55 rul carnetului: 1560.

Data eliberării : 5 
iulie 1948. Apoi 
amintirile îi fac un 
salt brusc, amețitor 
dar cit se poate de 
justificat, 
sine, la 
nopțile șantierului. 
Nici o clipă după 
aceea nu mai vor
bește despre el, sau, 
dacă o face, preci
zarea păstrează tot. 
timpul dimensiunile 
realității : „printre 
aceștia mă aflam și 
eu". Pe tonul aces
ta simplu și emo
ționant se desfășoa
ră apoi întreaga 
evocare a eveni
mentelor, a muncii 
pe șantier, a resor
turilor ce ani-

$:

>; 
ț,

se su- 
exact peste 

complexa 
a „cronicii 
In anul a-

din 
în- 

des- 
ordin

..aminti- 
deci, a dat 

carnetul său 
brigadier la

de la 
zilele și

Buna

Si fiindcă azi condiția familiei 
tinere este net superioară aceleia 
care se întemeia acum 15—20 
ani, reducîndu-se foarte mult 
necesitatea ca dezvoltarea unuia 
să se bazeze pe sacrificiile celui
lalt. O facem însă și fiindcă men

fete — care au fost colegi în 
școala generală, în liceu, în facul
tate, deci au înaintat tot timpul 
formării lor pe planuri absolut e- 
gale, dar atunci cînd s-au căsăto
rit el a venit în familie cu menta
litatea lui (de om servit), iar ea cu

Șl A IUBIT-0

PÎNĂ

LA UITARE...

talitățile, pe de o parte, dar și alte 
condiții mențin încă femeia într-o 
situație care-o pot împinge ușor 
spre o 'rămînere pe loc, spre dis
tanțare fată .de soț și asta chiar 
dacă are studii superioare.

Un rol foarte important în tre
cerea peste toate acestea îl poa
te juca feme,ia însăși, și în pri
mul rînd schimbarea mentalități’ 
ei. Am văzut tineri — băieți și

a bunicii, care întotdeauna a mers 
cu doi pași în urma bărbatului. 
De ce ? Trebute s-o recunoaș
tem, soții. au o mare vină (men
talități ancestrale ne încarcă încă 
de tineri cu tot soiul de pasiuni 
egoiste), dar în absolut toate ca
zurile, unde femeia (soția) a pre
tins și a avut grijă ca soțul s-o 
ajute în mod susținut, pentru ca 
ea să fie permanent alături de el

(deseori chiar înaintea lui — și 
de ce nu ?), lucrurile au căpătat 
o rezolvare cel puțin mulțumi
toare, programul ei a fost mult 
eliberat, ceea ce s-a și reflectat 
în ținuta ei, în cultura și poziția 
ei socială, în aprecierea dată de 
propriu-i soț. Este o „forțare" 
care duce la o concluzie : în
seamnă că, oricît de ocupați am 
fi, ne putem ajuta mai mult to
varășele de viață 1

Neadmiterea îndepărtării, a 
rămânerii în urmă, recuperarea 
acesteia (dacă s-a produs) — iată 
chemarea care trebuie, cred, să 
înlocuiască „milosul" apel la 
„înțelegerea" distanțelor, îndem
nul la „rămînerea împreună". 
Imaginea familiei de pe terasa 
restaurantului din stațiunea 
„Neptun" — oricît de sentimen
tal ar fi respectivul bărbat și 
oricît de statornic familist — mă 
face să mă gîndesc ce jalnic este 
să ajungi un astfel de soț și să 
știi că nevasta, obligată de tine 
a-ți fi doar spălătoreasă și bucă
tăreasă. decade într-atît incit se 
dovedește de necomparat cu o 
salariată la o bucătărie obișnuită I

Poate fi compensată prin vreo 
„recunoștință", sau prin vreun 
soi de „disciplină familială", care 
te-ar obliga să rămîi alături de 
femeia ta, pierdută pe drum — 
o asemenea situație inumană f

P.S. : Concluzia cred că se 
desprinde, atît pentru tinere, 
actuale sau viitoare soții, dat 
mai ales pentru noi, bărbații...

așa cum ne 
corespon- 

„a-ntîia, 
l-a

mau colectivitatea 
umană. Constitui
rea, in luna martie, 
a brigăzii 1 „Piatra 
Neamț", compusă 
din 110 tineri 
(„printre aceștia mă 
aflam și eu"); 
schimburile de o- 
noare, organizate în 
afara șuturilor nor
male și prin care 
membrii brigăzii 
sărbătoreau zilele 
festive de 1 Mai, de 
11 iunie („printre 
aceștia mă aflam și 
eu“) ; drapelul de 
brigadă fruntașă pe 
care, 
asigură 
dentul,
Piatra Neamț" 
recucerit de fiecare 
dată de la ea în
săși, pentru a-l duce 
definitiv, la plecare, 
pe meleagurile na
tale („printre aceș
tia eram și eu").

Bineînțeles, rela
tările nu se opresc 
doar la aspectul 
multicolor al fapte
lor. Nu ni se vor
bește doar despre 
drapele și cîntece 
— și pe bună drep
tate. Greutățile și 
obstacolele care tre
buiau înlăturate, 
într-o vreme cînd 
entuziasmul ținea 
loc și'de înzestrare 
tehnică, și de pri
cepere uneori, 
puteau fi trecute 
vederea. Dar 
aceste momente 
sint înfățișate
argumente ale dîr- 
zeniei, ca prilejuri 
de o mai puternică 
mobilizare a forțe
lor. Aflăm, de pildă, 
că la un moment 
dat mm mulți briga
dieri își distruseseră 
pur și simplu încăl
țămintea. Cînd însă 
li ,s-a spus să ră- 
mînă la cabană, nici 
n-au vrut să audă. 
Și-au făcut, tălpici 
de lemn, și le-au 
legat cu curele și 
n-au absentat de la 
muncă. Aici referi
rea la persoana întîi 
lipsește, 
adăuga, 
Amîiei,

nu 
cu

ne 
ca

A? putea 
tovarășe, 

cu de la

mine putere, în nu
mele dumneavoas
tră : „printre aceș
tia mă aflam și 
eu" ?

Mărturisirea nu se 
oprește însă nici la 
înfățișarea, oricît de 
sugestivă și capti
vantă, a unor eveni
mente consumate în 
urmă cu 25 de ani. 
Nuanța, poate firesc 
nostalgică,! și unda 
de duioșie, cu care 
ne însoțim de multe 
ori amintirile din 
tinerețe, nu-i sînt 
proprii autorului. El 
știe să descifreze în 
continuare și ecou
rile contemporane 
ale tradițiilor de 
muncă patriotică. 
El vede în tinerii 
care se înrolează și 
acum, pe marile 
șantiere sau în cam
paniile agricole, în 
detașamente ale 
muncii, niște demni 
continuatori ai suc
ceselor durate de 
generația s/i. El știe 
că Diploma de 
Onoare a C.C. al 
U.T.C. si medalia 
ce i-au fost și lui 
înmînate cu prilejul 
aniversării celor 25 
de ani de la înfiin
țarea primelor șan
tiere naționale sînt 
o dovadă a conti
nuității 
nenței
unor 
scrise i 
aur de 
la ’48. . 
mare 
U.T.C. 
cat cu mi profund 
ecou 
tuturor tinerilor pa
triei. mobilizîndu-i 
în înfăptuirea unor 
opere demne de 
înaintașii lor, a unor 
fapte de muncă ce 
vor purta semnă
tura propriului lor 
entuziasm. Iar prin
tre aceștia, tovarășe 
Amîies, vă pot asi
gura eu de data as
ta, .printre aceștia 
vă aflați cu siguran
ță și dumneavoas
tră.

i și perma- 
în timp a 

idealuri în- 
cu litere de 
generația de 
Recenta che- 
a C.C. al 
s-a multipli-

în conștiința

D. MATALA V
_____ ______

organizare
(Urmate din pag.. I)

și liniște. Esențial vorbind, a- 
cesta este depozitul nr. 1 al 
bazei. Aici se află concentrate 
toate cele 2 800 tone de grîu. 
Pentru că aici se fac, în urma 
recoltării de probe, importante 
analize pentru întreaga cantitate 
de grîu, găzduită de „castel". 
Problema de greutate și corpuri 
străine, de omogenizare și umi
ditate sînt „probele de foc" pe 
care trebuie să le treacă griul 
înaintea marelui popas. Ba
lanțe hectolitrice, umidometre, 
omogenizatoare și balanțe farma

ceutice. aparate de înaltă sensi
bilitate gravitează clipă de clipă 
în jurul bobului de grîu. Mîini 
măiestrite călăuzesc aparatele 
după reguli numai lor cunoscute. 
La Severin, aceste mîini se nu
mesc : Cornelia Partenie, Gheor- 
ghița Gică, Floarea Dan și Maria 
Fluieraș. Patru perechi de mîini, 
patru gingășii pentru o activi
tate pe măsură de gingașă. 
Statistic vorbind, pentru că ra
poartele nu sînt decît statistice, 
din această delicată împerechere 
intre mină, aparat și grîu, rezul
tatele sînt din cele mai bune. 
Un exemplu : de cîteva zile, 
procentul de umiditate al griu
lui (indice foarte important) nu 
depășește 15 la sută.

GRIJILE 
BRIGADIERULUI 

SFETCU
Urmăm traseul unui autoca

mion plecat gol din baza de re
cepție. Punctul final : coopera
tiva agricolă de producție „Vic
toria socialismului". In locul de 
unde pornise încărcat autoca
mionul nu mai era nimeni. Oa
menii terminaseră recoltatul pe 
această tarla. grăbiseră spre 
alta. Intre două puncte de lucru, 
îl întîlnim pe brigadierul Aurel 
Sfetcu, însoțit de o parte din oa
menii săi.

— Sîntem zoriți. Azi am sece
rat 20 de hectare. Cu griu mai 
avem însă 250 hectare. Pîriă de
seară trebuie să trecem de ju
mătate. Dacă ne-o lăsa vremea. 
Avem mare grijă. încolo, oame
nii sînt harnici, au spor. Vremea 
doar se mai împotrivește. Cu ea 
ne facem griji.

Cu aceste cuvinte ne despărțim. 
Și aici, ca și în Ilfov, Teleor
man sau Olt, timpul este unica 
unitate de măsură. Dar și aici, 
ca peste tot în țară, oamenii sînt 
deciși s-o ia înaintea timpului.

„TOTI CONSĂTENII 
MEI SÎNT HARNICI"
Prin comuna Malovăț, nici ți

penie de om. La sediul coope
rativei agricole „23 August", în
tîlnim însă pe mesagerul satu
lui — poștașul Ion Chilerda.

— Fiecare cu misiunea lui — 
ne spune el — deși nu mă rab
dă inima pînă nu dau și eu o 
fugă în cîmp. Și așa, am să Ie 
duc la cîțiva scrisori, între timp 
fac și eu un tur de combină.

într-un fel poștașul este un 
seismograf al satului. El poartă 
veștile, aduce și ia cu sine me
sajul. La Malovăț, de pildă, a- 
duce zilnic cîteva sute de ziare 
și reviste. 50 de scrisori aduc 
bucurii pentru tot atîția desti
natari. Și tot 50 trimit în toată 
țara alte bucurii. Poștașul cu
noaște, mai ales, oamenii. După 
18 ani de „tolbă", Ion Chilerda 
ni-i numește pe degete. „Nu știu 
cu care să încep, pentru că toți 
consătenii mei sînt harnici. Să-i 
luăm după alfabet mă tem sa 
nu încurc literele. Dar notați în 
carnetul dumneavoastră pe cîți
va dintre cei pe care de două 
săptămîni îi intîlnesc în cîmp 
pe combine".

„Notăm : Cornelia Voican, A- 
lexandru Mudava, Virginia Pâ- 
nescu. Mihai Pîrvănescu. Și, 
bineînțeles, inginera Constan
tina lonete și Dumitru Jianu, 
președintele cooperativei agri
cole. Ne despărțim de poștaș, u- 
rîndu-i să aibă tolba tot mai 
grea în bucurii. Pe drum, un 
tînăr : Dumitru Colibășeanu, 
proaspăt absolvent al Liceului 
economic din Tr. Severin se în
toarce acasă în vacanță. „De 
mîine — ne asigură tînărul — 
poștașul va mai întîlni un om 
pe combină".

★
In săptămîna care s-a scurs, 

ritmul recoltatului s-a intensifi
cat în toate unitățile agricole ale 
județului. Printr-o bună orga
nizare a muncii, prin folosirea 
integrală a eforturilor umane 
și mecanice, viteza zilnică rea
lizată a fost de 3 500 hectare. 
Duminică seara, cînd încheiam 
aceste r'mduri și cînd ne pregă
team să trecem în altă „Zonă" 
a griului, 27 de unități a- 
gricole au declarat închisă 
campania de recoltare. Supra
fața recoltată la acea oră pe an
samblul județului reprezenta t>5 
la sută din suprafața totală exis
tentă în cultură.

„Săptămîna 
recordurilor^

(Urmare clin pag. I)

pînă simbătă să elaboreze 
mai multe șarje decit in 
mod obișnuit în același in
terval de timp, fapt materia
lizat într-o producție supli
mentară de 80 tone oțel.

• In secția forjă, secție re
cunoscută in întreaga între
prindere pentru ambiția pen
tru care dau dovadă oame
nii ei în îndeplinirea și de
pășirea atribuțiilor profesio
nale ce le revin, oriunde 
ne-am oprit, peste tot, ne-au 
fost aduse Ia cunoștință a- 
celeași vești bune, vești di
mensionate exact de cifrele 
realizărilor. Un singur exem
plu este elocvent în acest 
sens : la ciocanele de 3 și 4 
tone, cele trei schimburi 
ale fiecărei zile au executat 
cu 14 tone oțel aliat pen
tru scule, mai mult decit 
prevederile inițiale. Să în
mulțim această cantitate eu 
șase (numărul zilelor lucră
toare dintr-o săptămină) și 
vom obține suma de 84 de 
tone, sumă care dincolo de 
valoarea ei intrinsecă, relevă 
matematic optimizarea evi
dentă a relației om-mașină, 
optimizare la baza căreia a 
stat o responsabilitate spo
rită, dorința de a produce 
mai mult și mai bine. Atri
bute comune, de altfel și 
colectivelor de muncă din 
secția construcții metalice — 
aici s-au terminat în avans 
două utilaje pentru industria 
materialelor refractare, noua 
fabrică de excavatoare — cu 
10 zile inainte de termen au 
fost livrate beneficiarilor pri
mele 20 de excavatoare hi
draulice P-601.

Iar dacă în cuprinsul 
articolului ne-am ferit să 
cităm, de fiecare dată, nu
mele autorilor „Săptăminii 
recordurilor", motivul este a- 
cela că de fapt nu a fost 
vorba de unul sau altul din 
muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și maiștrii întreprinde
rii de utilaj greu „Progresul" 
Brăila, în obținerea acestor 
succese, ci de întregul colec
tiv de muncă de aici, colec
tiv decis să întâmpine ziua 
de 23 August cu noi și im
portante realizări în produc
ție.
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Primirea de către tovarășul fticolae Ceaușescu
și tovarășa [lena Ceaușescu a unui grup

de studenți și elevi americani
(Urmare din pag. I)

S.U.A. Din rindul acestora se 
numără și cei 200 de elevi și 
studenți care au trăit marți., cu 
emoție și bucurie, clipele deo
sebite ale întîlnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

în același cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit cu 
grupul de studenți. doctoranzi 
și cercetători de la Universita
tea din Connecticut, in frunte 
cu dr. Paul Best, aflat în țara 
noastră pentru documentare in 
vederea elaborării de teze și 
studii consacrate României.

Alături de tinerii americani 
s-au aflat și elevi și studenți 
români care iși petrec, împreu
nă cu ei, vacanța pe litoral.

Tinerii americani intimpină pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
ri tovarășa Elena Ceaușescu cu 
multă simpatie și stimă, aplau- 
dînd îndelung.

Atmosfera sărbătorească este 
întregită de salutul de bun sosit, 
prezentat de ..The Lockettes'1 
formație de gimnastică artistică 
din orașul Lock Haven, alcătui
tă din fete care înalță în mîi- 
nile lor, inclinîndu-le. apoi. în 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, drapelele României 
și S.U.A.. steagurile statelor 
Pennsylvania și Tennessee, de 
unde sînt originari, flamurile 
colegiilor în care iși urmează 
studiile, de manifestația de cal
dă prietenie a sutelor de turiști 
români și de peste hotare ce a- 
sistă la această ceremonie din 
fața clubului stațiunii, unde are 
loc întîlnirea cu tinerii ameri
cani.

Exprimind profunda gratitu
dine pentru onoarea de a fi pn- 

,-«hiți de șeful statului român, 
pentru ospitalitatea deosebită 
cu care au fost înconjurați in 

, cursul vizitei in România, a luat 
cuvîntul Harry Morgan, preșe
dintele fundației A.C.N.S.

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu, 
Distinși prieteni români, 
Exact cu un an în urmă „Am

basadorii prieteniei" au fost o- 
norați de invitația de a vă in- 
tilni și de a vă prezenta muzica 
noastră. A fost un moment pe 
rare nu-1 vom uita nicicînd. 
Sîntem deosebit de încintați și 
mindri de faptul că la cea de-a 
doua întîlnire participă și doam
na Ceaușescu.

Am dori să vă mulțumim, 
domnule președinte, pentru invi
tația de a reveni și in acest an 
cu muzica și spectacolul nostru. 
Vara trecută, după concertul în 
cinstea dumneavoastră, ați su
gerat ca programul nostru de 
prietenie în România să fie lăr
git și multiplicat, să mergem cu 
spectacolele noastre in cit mai 
multe dintre frumoasele dum
neavoastră orașe și sate.

Sînt foarte fericit să vă ra
portez. domnule președinte, că 
în anul 1973. numărul nostru s-a 
dublat. Anul acesta, circa 2 000 
de tineri „ambasadori ai priete
niei" americani descoperă marea 
bucurie de a cunoaște poporul 
dumneavoastră prin contacte 
directe, de a lua legătura cu 
familiile românești, prelungind 
șederea la două-trei săptămîni și 
bticurîndu-se de căldura, de os
pitalitatea fără egal a poporului 
dumneavoastră.

Aș dori să marehez în mod 
special profunda noastră apre
ciere fată de minunata colabo
rare, fată de sprijinul și încura
jarea primite din partea gazdelor 
noastre — Oficiul Național de 
Turism „Carpați" din București. 
F’rimirea de care ne-am bucurat, 
entuziasmul și eforturile depuse 
de O.N.T. merită cu adevărat să 
fie menționate cu acest prilej.

Pe un plan mai personal, do
resc să menționez, domnule pre- 
șciuitc și doamnă Ceaușescu, că 
■ îția mea și cu mine avem ceva 
în comun cu dumneavoastră și, 
de altfel, cu toți românii : acum 
două săptămini ne-am căsătorit 
in satul Lerești. Nunta noastră 
de trei zile, conform obiceiurilor 
și tradiției românești, reprezintă 
un eveniment pe care îl vom 
păstra in amintire toată viața.

Avem cu noi anul acesta un 
distins american, președintele 
Colegiului „Wesleyan" din statul 
Virginia de Vest, domnul John 
D. Rockefellei IV și soția sa. 
Dinsul dorește să vă adreseze 
cîteva cuvinte, să vă prezinte un 
salut nu numai din partea celor 
5 grupuri artistice prezente a- 
cum, ci și din partea celor care 
se află acum în alte părți ale 
țării, precum și a celor ce vor 
veni în viitor. (Aplauze).

în timpul alocuțiunii sale, în 
momentul în care președintele 
fundației A.C.N.S. mărturisea

VIZITA PREȘEDINTELUI
JEAN BEDEL-BOKASSA LA CONSTANTA
Președintele Republicii Africa 

Centrală, general de armată 
Jean Bedel-Bokassa, împreună 
cu persoanele oficiale centrafri- 
cane care îl însoțesc in vizita sa 
neoficială in țara noastră, a fă
cut marți o călătorie pe melea
gurile constăațene.

Șeful statului centrafrican a 
fost însoțit de Vasile Vilcu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Popular Județean, Vasile Pati- 
lineț, ministrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, Gheorghe Popescu, 
ambasadorul României la Ban
gui.

în orașul Constanța, condu
cătorul Republicii Africa Cen
trală a admirat panorama ma
relui port, a ascultat cu aten
ție explicațiile date privind dez
voltarea actuală și în perspecti
vă a acestei importante porți 
maritime a țării.

Drumul continuă prin stațiu

cu emoție că a avut fericitul 
prilej de a sărbători căsătoria 
sa pe meleagurile țării noastre, 
in urmă cu două săptămîni, 
după tradițiile populare roma
nești. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au felicitat cu căldu
ră pe domnul Harry Morgan 
și pe soția sa.

Calde cuvinte de mulțumire 
a adresat, apoi, John D. Rocke
feller IV, președintele lui West 
Virginia Wesleyan College.

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Am onoarea să prezint nu nu

mai grupul de jazz al Colegiu
lui Wesleyan din statul Virginia 
de Vest, dar și alte cinci grupuri 
care vor susține un spectacol în 
fața dumneavoastră astăzi, pre
cum și celelalte 20 de grupuri 
muzicale americane, care au ve
nit sau urmează să vină in Ro
mânia anul acesta in cadrul 
programului „Ambasadorii prie
teniei".

In numele nostru, al tuturor, 
precum și al poporului ameri
can, doresc să vă mulțumesc 
profund dumneavoastră perso
nal și guvernului român, pentru 
spriijnui și colaborarea dumnea
voastră, pentru faptul că ați fă
cut ca programul nostru să reu
șească atit de bine. Din punctul 
nostru de vedere, programul se 
bucură de un mare succes. Tine
rii noștri prețuiesc prilejul de a 
cunoaște poporul român, de a-i 
auzi pe români vorbind despre 
țara lor, de a locui în case ro
mânești și de a deveni cu adevă
rat prieteni. Prilejul de a face 
toate acestea înseamnă mult 
pentru tinerii noștri. Pentru a- 
ceasta vă sintem în orice caz re
cunoscători, dar, în același timp, 
ne pregătim să Împărtășim expe
riența și prietenia pe care le-am 
cîștigat aici, in România, cu prie
tenii noștri din America, și să 
răspindim ginduri frumoase des
pre România și poporul său.

Permiteți-mi să vă spun, de 
asemenea, că sîntem la curent 
cu istoria națiunii dumneavoas
tră. cu faptul că ați luptat timp 
de multe secole împotriva încer
cărilor altora de a zdruncina 
identitatea dumneavoastră na
țională. însă nimeni n-a reușit 
vreodată să suprime sentimente
le puternice și justificate ale po
porului român de niîndrie na
țională și independență.

Știm că dumneavoastră, dom
nule președinte — ea și Mihai 
Viteazu, cu multe secole in 
urmă — ați condus poporul ro
mân spre reafirmarea mîndriei 
sale naționale și spre unitate in 
urmărirea scopului propus.

Sintem. dc asemenea, impre
sionați de ritmul creșterii dum
neavoastră industriale, care este 
remarcabil și vă plasează prin
tre țările cu cea mai înaltă rată 
de dezvoltare din întreaga lume.

în sfîr.șit, permiteți-mi să vă 
spun, domnule președinte, cit de 
popular și respectat sinteți dum
neavoastră în America, nu 
numai în calitate de conducător 
al națiunii, dar și sub aspect 
personal. Este cazul să spunem 
că ați cucerit imaginația po
porului american, datorită capa
cității dumneavoastră de a sesiza 
viitorul, datorită spiritului dum
neavoastră de independență, da
torită înțelegerii profunde a 
obiectivelor naționale ale Româ
niei. datorită modului deschis în 
care vor.biți poporului dumnea
voastră, datorită conducerii 
dumneavoastră, energice și pro
gresiste.

întreaga onoare pentru dum
neavoastră, domnule președinte, 
și pentru poporul dumneavoas
tră.

Iar acum am dori să ascultați 
și să vă placă muzica noastră. 
(Aplauze).

Tinerii americani roagă pe șe
ful statului nostru, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să asiste la un 
program artistic pe care l-au 
pregătit in onoarea lor. Cu sen
sibilitate, cu o cuceritoare pros
pețime, sint interpretate cintece 
renumite din folclorul american, 
și dansuri populare din diferite 
regiuni ale Statelor Unite ; re
țin, de asemenea, atenția pie
sele folclorice din repertoriul 
bine cunoscut al jazzului ame
rican. La acest reușit spectacol 
și-au dat concursul grupul de 
dansatori „Belles and Beaus 
Square Dancers" din orașul 
Wellsbor, statul New Jersey, 
al cărui repertoriu cuprinde 
dansuri clasice și moderne ame
ricane, corul „Madrigâl" al co
legiului „Montclair", statul 
Pennsylvania, care și-a ciștigat 

nea Mamaia, unde se face un 
scurt popas la „Satul vacanței". 
Președintele Bokassa remarcă 
ingeniozitatea, fantezia cu care 
constructorii și arhitecții au pus 
in valoare — și pe plan turistic 
— bogăția și originalitatea artei 
noastre populare.

Itinerariul vizitei a cuprins în 
final întreprinderea agricolă de 
stat Murfatlar, unde înaltul 
oaspete a luat cunoștință de 
realizările acestei renumite uni
tăți viticole.

Pe intreg cuprinsul vizitei, 
constănțenii au întimpinat cu 
multă căldură și stimă pe șe
ful statului centrafrican.

Tot marți, tovarășul Vasile 
Vilcu a oferit un dejun in o- 
noarea președintelui Republicii 
Africa Centrală.

în timpul dejunului, desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. tovarășul Vasile Vilcu 
și președintele Jean Bedel-Bo
kassa au toastat pentru conti
nua întărire a colaborării dintre 
cele două țări și popoare. 

un binemeritat prestigiu prin 
melodiile sale de muzică ușoară 
și din folclorul populației de cu
loare. Alături de acestea au apă
rut, cu dansuri folclorice din 
Munții Apalași, formația 
„Rutherford . County Square", 
selecționată din diferite institu
ții de invățămint din statul 
Tennessee, și grupul de jazz al 
Colegiului Wesleyan din orașul 
Buckahnnon, statul Virginia de 
vest.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale pre
zente au răsplătit cu aplauze 
călduroase măiestria tinerilor 
mesageri ai artei americane.

în continuarea întîlnirii, re
prezentanții studenților și ele
vilor americani se apropie ' de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. că
rora le prezintă omagiul guver
natorilor și populației statelor 
lor, a colegilor, însoțite de caide 
cuvinte de mulțumire pentru 
onoarea de a fi primiți și urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de înaltă apreciere pen
tru ospitalitatea românească și 
minunatul popor român, pentru 
prilejul de a cunoaște oamenii 
țării noastre, pe care i-au în
drăgit și prețuit. Ei le dăruiesc, 
in semn de aleasă considerație, 
de profundă prietenie, buchete 
de flori, amintiri simbolice de pe 
meleagurile lor natale — dovezi 
grăitoare ale stimei și simpatiei 
nutrite de poporul american față 
de șeful statului român. In ace
lași timp, reprezentanții elevilor 
și studenților americani au m- 
minat președintelui Consiliului 
de Stat mesaje din partea unor 
oameni politici americani din 
statele lor. In mesajul guverna
torului statului Tennessee. Win
field Dunn, președintele Nicolae 
Ceaușescu este rugat să pri
mească titlul de cetățean de o- 
noare ca semn de profundă cin
stire a înaltelor sale calități de 
om politic, de personalitate emi
nentă a vieții internaționale. Ex
primind profunda mulțumire 
pentru ospitalitatea de care se 
bucură tinerii americani in țara 
noastră, mesajul senatorului 
Howard H. Baker jr. relevă că 
asemenea programe de schim
buri culturale și de vizite pot 
contribui in mare măsură la îm
bunătățirea relațiilor dintre po
poarele din întreaga lume.

în numele . guvernatorului și 
populației Virginiei de Vest, re
prezentanții Universității clin 
Connecticut au asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu de 
sentimentele lor de stimă, adre- 
smdu-i mulțumiri deosebite pen
tru ospitalitatea oferită de șetul 
stalului nostru și de poporul ro
mân.

Răspunzind acestei manifes
tări de prietenie și alocuțiunilor 
rostite cu prilejul întîlnirii, a 
luat cuvintul președintele Con
siliului de Stat, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este primită cu vie 
satisfacție, cu îndelungi aplauze.

In continuarea întîlnirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cordial cu membrii 
conducerii grupurilor de tineri.

Cu acest prilej, dr. Paul Best 
prezintă pe cei 15 studenți și 
cercetători de la universitatea 
din Connecticut, aflați în Româ
nia în cadrul schimburilor știin
țifice româno-americane, expri- 
mîndu-și convingerea că lucră
rile acestora, în curs de reali
zare, in care sînt abordate pro
bleme principale ale prestigioa
sei politici românești, ale stră
vechii civilizații și culturi ale 
poporului nostru, reprezintă o 
contribuție la strîngerea relații
lor de prietenie și la buna în
țelegere intre popoarele celor 
două țări.

Apreciind această activitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă rolul important pe care-1 
are știința in dezvoltarea socie
tății. mai cu seamă astăzi. în
deosebi științele sociale. Sper 
că aceste schimburi științifice 
vor fi un început bun. că ele vor 
continua și vor fi extinse in fo
losul cunoașterii reciproce — 
subliniează șeful statului român, 

înconjurați cu dragoste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt îm
brățișați. fiecare dintre cei pre
zenți dorind să le stringă 
miinile, să-i salute cu prietenie, 

în această atmosferă, grăitoare 
prin însesi sentimentele expri
mate de tinerii americani, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se 
fotografiează in mijlocul con
ducătorilor, profesorilor, elevi
lor și studenților americani.

întîlnirea ia sfîrșit pe pajiș
tile parcului clubului stațiunii, 
unde formâția „The Lockettes" 
prezintă un program de evoluții 
ritmice, pe melodiile unor mar
șuri americane.

Felicitindu-i pentru reușitele 
momente artistice oferite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu iși iau 
un călduros rămas bun de la 
membrii formației, in aplauzele 
entuziaste ale celor prezenți.

ADRIAN IONESCU 
IOSIF SOCACIU

A 14-a ediție a cursurilor 
de vară organizate de 

Universitatea din București
Cea de-a 14-a ediție a cursuri

lor de vară și colocviilor știin
țifice de limbă, literatură, isto
rie și artă ale poporului român, 
organizate dc Universitatea din 
București, s-a deschis, marți di
mineața. la Sinaia.

La ediția din acest an parti
cipă 150 de profesori, tineri cer
cetători și studenți de la cate
dre de romanistică, din 23 de 
țări ale lumii care doresc să-și 
îmbogățească cunoștințele de 
limbă și literatură română.

CRONICA U. T. C.

Plecarea delegației române 
la cel de-al X-lea Festival 

Mondial al Tineretului
și Studenților

Marți dimineața a plecat 
spre Berlin delegația tinere-* 
tului și studenților din țara 
noastră care va lua parte la 
cel de-al X-lea Festival Mori-' 
dial de la Berlin, ce se va! 
desfășura sub deviza „Soli-! 
daritate antiimperialistă, pace, 
și prietenie".

SOSIREA DELEGAȚIEI U.T.C.-U.A.S.C.R. 
CARE A PARTICIPAT LA FESTIVALUL 

PANAFRICAN AL TINERETULUI
Ieri s-a înapoiat in Capita

lă. venind de la Tunis, de
legația U.T.C. și U.Ă.S.C.R. 
condusă de tovarășul Con
stantin Boștină, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C.. 
președintele Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România care a partici

Construcții noi la Șimleul Silvaniei — județul Sălaj.

Aminat cu 48 de ore, turneul 
interzonal de șah de la Petropolis 
(.Brazilia) a început, luni seara, 
cind la mesele de joc au fost pre
zenți toți cei 18 șahiști angajați 
in acest concurs, care va de
semna trei jucători calificați 
pentru meciurile turneului can- 
didaților la titlul mondial. In cea 
mai scurtă partidă (s-au efec
tuat doar 12 mutări) a primei 
runde, românul Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) a remi
zat cu argentinianul Oscar 
Panno.

« Meciul de tenis Franța- 
U.R.S.S., pentru semifinalele zo
nei europene a „Cupei Davis", a 
continuat cu partida de dublu, 
care s-a întrerupt din cauza ploii, 
in momentul cind cuplul francez 
Pierre Barthes. Francois Jauffret 
conducea cu 6—4. 7—5, 3—3 in 
fața perechii Metreveli. Lihaciov. 
După primele două partide de 
simplu, scorul era egal : 1—1.

Pe stadionul Dinamo din 
Minsk, in prezența a 40 000 de 
spectatori, a inceput cel de-al 
11-lea meci atletic dintre selec
ționatele S.U.A. și U.R.S.S. în 
cele 10 intîlniri precedente, de 
7 ori victoria a revenit sportivi
lor sovietici, de două ori celor 
americani, iar una din intîlniri
s-a terminat la egalitate.

După prima zi. in meciul de 
Ia Minsk, scorul general este de 
118—71 puncte in favoarea echi
pei U.R.S.S. La masculin, gaz
dele conduc cu 65—51 puncte, 
iar la feminin, atletele sovieti
ce au un avans net — 53—20 
puncte.

„BĂIATUL DE CIOCOLATĂ"
...București... 7 iunie, 1930... 

Arena Romcomit... Ziua me
ciului Lucian Popescu — Kid 
Oliva, in care pugilistul fran
cez iși pune in joc centura de 
campion european profesio
nist de box la categoria 
„muscă"... Lucian. încă elev 
la Liceul comercial „N. Kre- 
țulescu, vine la arenă îmbră
cat in uniformă de școlar, cu 
număr matricol pe braț...

Cartea cunoscutului publi
cist. George Mihalache. „Bă
iatul de ciocolată", recent a- 
părută în editura Stadion, 
reconstituie meci cu meci, 
strălucita și tulburătoarea ca
rieră sportivă a unuia dintre 
cei mai redutabili boxeri ro
mâni. Lucian Popescu, triplu 
campion european profesio
nist I

Pe distanța a 127 de pagini, 
scrise cu nerv și inspirație, 
autorul ne oferă o lectură 
captivantă, care odată înce
pută nu poate fi abandonată. 
intr-at.it de bine și de dura
bil este stimulată curiozitatea 
cititorului...

D. V.

Din delegație fac parte 500 
tineri muncitori, țărani, elevi, 
studenți. tineri artiști și spor
tivi, uteciști fruntași.

în drum spre Republica 
Democrată Germană, delega
ția noastră va avea întîluiii 
prietenești cu tineri din Un
garia și Cehoslovacia.

pat la primul Festival pan- 
african al tineretului. La so
sirea pe aeroportul Bucu
rești — Otopeni, delegația a 
fost intimpinată de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C. și U.Ă.S.C.R.

AGENȚIILE t 
TRANSMIT:

e BRĂILA : 3 700 de elevi brăileni — in tabere !

Un număr mai mare ca oricînd de elevi brăileni, 3.700, vor 
petrece o parte din vacanță in taberele B.T.T. — ne relatează 
Stelian Aioman. organizator de excursii la Agenția Brăila a 
B.T.T. Este vorba despre taberele ; Șuior (Baia Mare). Sărata- 
Monteoru (Buzău), Costinești, Eforie Nord, Brașov, Toplița, Pia
tra Neamț, Ploiești. Dar gazdă primitoare pentru elevii din alle 
județe se dovedește a fi și Tabăra de la Grupul școlar chimie 
din Brăila, cil o capacitate de 50 de locuri pe serie. Gazdele 
oleră oaspeților un sejur de 7 zile foarte antrenant și instruc
tiv. Ei vor vizita obiectivele economice și turistice ale orașelor 
Brăila, Galați, Insula Mare, Muzeul Deltei de la Tulcea, etc. 
Tinerii brăileni găsesc un prilej de agrement la sfirșit de săp
tămână, la Tabăra turistică Veriga, de dincolo de Dunăre. Si
tuată la marginea pădurii, tabăra de-aici, dispune de plajă, o 
bază sportivă cu terenuri de fotbal, volei, handbal, un ring de 
dans, restaurant și grădină. Duminicile sînt cele mai aglome
rate cind se înregistrează cite 3.000 de excursioniști.

• TIMIȘ : Datini și vetre folclorice.

Duminică a avut loc, la vatra denumită Valea lui Liman. 
Festivalul cintecului și dansului de pe Valea Begheiului la care 
am organizat o excursie cu 1.500 de tineri timișoreni — ne re
latează Stelian Tănase, vicepreședinte al Agenției B.T.T. Timiș. 
Duminica viitoare, într-o altă vatră folclorică — la Padeș, Mun
ții Poiana Rusca — va avea loc o manifestare de tradiție : Săr
bătoarea Padeșului. Aici, organizăm o excursie pentru care 
ne-au solicitat locuri 500 de tineri. Vom fi prezenți și cu două 
formații — una de muzică ușoară, alta de muzică populară. 
Acolo se desfășoară, de fapt, o întrecere a cîntecului și dan
sului. Profităm de acest prilej și organizăm un concurs de orien
tare turistică. Ce-aș vrea să mai menționez : că anul acesta 
Agenția noastră a deschis, in cadrul Complexului turistic de la 
Costinești, o tabără proprie de corturi, cu o capacitate de 110 
locuri pe scrie și care este foarte solicitată.

Grupaj realizat de V. CĂBULEA

(Urmare din vag. I)

înielegind pe deplin profundul 
caracter științific al politicii 
partidului, amplele semnificații 
ale hotâririlor sale in domeniul 
dezvoltării economiei, oamenii 
muncii s-au angajat să nu pre
cupețească nici un efort în 
munca lor de zi cu zi. pentru 
sporirea beneficiilor întreprin
derilor in care lucrează, pentru 
continua creștere a acumulări
lor bănești. Și nu se putea găsi 
o mai potrivită expresie a aces
tor hotărîri unanime decît anga
jamentul întregului popor de a 
îndeplini cincinalul înainte de 
termen. Sub chemarea : „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen" tinerii din industrie, 
transporturi, construcții, din in
stitutele de proiectări și cerce
tări, din agricultură, participă 
zi de zi prin faptele muncii lor 
la onorarea acestui patriotic 
angajament. Obiectivele muncii 
lor sint obiectivele tuturor co
lectivelor de muncă : realizarea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție, folosirea integrală a ca
pacităților de producție și a 
timpului de lucru, reducerea 
consumului de materii pri
me și materiale, economisirea 
energici electrice și termice, a. 
combustibilului, dezvoltarea 
mișcării de inovații și raționa
lizări. Este vorba in ultimă in

La Academia

Română

din Roma: pictorul

Mihai Bandac

In perioada 19 VI — 10 
VII a.c. în cadrul relațiilor ' 
culturale romăno-italiene a 
fost deschisă la Roma, în 
sălile Academiei Romane 
expoziția pictorului roman 
Mihai Bandac.

Expoziția a cuprins 19 
lucrări de pictură, ulei pe 
pinză. aparținind fie unor 
colecții particulare, fie au 
torului, au fost expuse tot
odată 10 picturi in ulei șt 
14 desene aparținind ciclu
lui „Sicilia" realizate in 
timpul șederii sale in 
Italia.

Inaugurată de către cri
ticul italian Luciano Mar- 
tiano. cunoscător al artei 
românești și colaborator a- 
propiat al Academiei Ro
mâne. expoziția s-a bucurat 
încă de la vernisaj de pre
zența unor personalități ăie 
vieții artistice italiene. Il 
cităm in primul rind pe ce
lebrul critic G. C. Argan 
care în cuvintele ce ie-a

stanță de atingerea unei înalte 
eficiențe economice in activita
tea de producție, obținerea unor 
însemnate economii care presu
pun beneficii suplimentare pen
tru țară, pentru toți.

în chemarea adresată tinerilor 
de către Comitetul Central al

SPORIREA

ACUMULĂRILOR BĂNEȘTI

U.T.C.. a Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Sludenților Comu
niști și a adunării reprezentan
ților brigadierilor, se spune : 
„consacrati-vă în întregime efor
turile. aptitudinile și priceperea 
voastră, spiritul novator, folosi
rii eu maxim randament a tutu
ror capacităților de producție și 
a timpului de lucru, creșterii 
productivității muncii, realizării 
tuturor sortimentelor din plan, 
ridicării calității produselor, asi
gurării unei înalte competitivi
tăți produselor destinate expor-

Criticul italian Gulio Carlo Argan, criticul Luciano Marziano 
ți pictorul Mihai Bandac, Aspect de la vernisajul expoziției.

rostit în seara vernisajului 
a făcut calde și importante 
aprecieri, atit la adresa ar
tei românești in general, cit 
și la adresa pictorului Mi
hai Bandac găsind printre 
altele (ca de altfel și atțt 
mulți vizitatori) anumite 
analogii între arta sa 
și cea a marelui pic
tor italian Morandi a 
cărei retrospectivă a fost 
deschisă concomitent in să
lile Muzeului de artă mo
dernă aflat în vecinătatea 
Academiei Române. Cele
brul pictor italian Corrado 
Gagii la rîndul său a adre
sat sincere felicitări picto
rului Mihai' Bandac, și a 
achiziționat pentru impor
tanta sa colecție de desene 
2 dintre lucrările de grafică 
aparținind ciclului „Sici

LA FESTIVALUL ȘI BIENALA
DE LA VERSAILLES

Un frumos succes 
al cineaștilor și foto

reporterilor militari 
români

în prima jumătate a lunii 
iulie, in Franța, la Palatul 
Congreselor din Versailles a 
avut loc cea de-a șasea edi
ție a Festivalului internațio
nal al filmului militar de ci
nema și televiziune, precum 
și cea de-a treia bienală a 
Expoziției de fotografii cu 
tematică militară.

.. Cidr două manifcștșri ..au. 
adus in competiție creații ale 
armatelor din 30 dc țări. Ci
neaștii și fotoreporterii mili
tari români au fost reprezen- 
tați de către colonelul Ion 
Costea, șef de secție la Con
siliul politic superior, care, 
reintors de la Paris, ne-a a- 
cordat un scurt interviu.

— Care a fost nota distinctă 
a creațiilor prezentate la a- 
ceastă ediție a festivalului ?

— O înaltă ținută artistică 
și tehnică. Aceste atribute 
le-au întrunit atit filmele de 
instrucție cit și cele de in
formație și de televiziune. In 
total au fost prezentate 81 
filme alb-negru și color pen
tru ecran normal și panora
mic. Tematica lor a fost in
spirată cu precădere din acti
vitatea multilaterală desfă
șurată pentru formarea iscu
sinței militare, exclusiv în 
interesul nevoilor de apărare 
ale fiecărui stat în parte. De 
altfel, regulamentul festiva
lului nu admitea intrarea în 
competiție a unor filme care 
intr-un fel sau altul ar în
curaja conflictele militare, a- 
gresiunea și tensiunea intre 
state. Datorită tematicii lor 
profund umane, producțiile 
noastre militare cinematogra
fice au fost prezente la toate 
edițiile ce au avut loc.

— în ceea ce privește ex
poziția de fotografii, aceasta 
prin ce anume s-a caracteri
zat ?

— în primul rind, prin re
liefarea virtuților etice și de 
luptă ale ostașului, surprins 

tului. reducerii cheltuielilor ma
teriale și a celor de producție, 
creșterii eficienței întregii acti
vități economice". Receptivi ca 
întotdeauna la îndemnul parti
dului, al organizației lor, tinerii 
n-au întirziat cu răspunsurile. 
Dc pretutindeni sosesc vești 

despre fapte și inițiative care 
dau garanția că tinerii vor res
pecta cu onoare cuvîntul lor 
ferm, vor îndeplini cu exigență 
angajamentele asumate. Exem
plele sint prea numeroase. Iată 
totuși cîteva : in urma aplicării 
inițiativei ca fiecare țesătoare să 
muncească la mai multe războa
ie, textilistele de la Galați au 
țesut peste plan în primul se
mestru peste 20 000 m.p. de țe
sături ; extinzîndu-se pe multe 
șantiere de locuințe din Bucu
rești, inițiativa „Să montăm trei 

lia". Alți pictori, sculptori, 
critici, proprietari de galerii 
s-au interesat îndeaproape 
ăe arta românească. Lor ll 
se alătură mulți alți vizita
tori din diferite țări ale Ini
mii care și-au manifestat 
aceeași mare curiozitate șt 
dorința de a cunoaște școa
la românească de pictură 
reprezentată de pictorul 
Mihai Bandac. propunin- 
du-i-se in același timp a- 
cestuia colaborarea cu unele 
galerii importante din țări 
cum ar fi Italia, S.U.A, 
Suedia, Olanda, Australia, 
Belgia. Presa italiană de
dică expoziției articole în 
care sint elogiate calitățile 
acestui foarte talentat tinăr 
pictor și reproduce unele 
tablouri.

M. COSTEA

in stop cadru cu o mare for
ță de expresie. în al doilea 
rind. am remarcat diversita
tea tehnicilor folosite de foto
reporterii militari atit in rea
lizarea planșelor alb-negru, 
cit și a celor color. De aici 
creații care prin valoarea lor 
se situează autoritar in sfera 
artei.

— Bilanțul pentru repre
zentanții noștri 2

— Poate fi apreciat ca cel 
mai bogat de pină acum. La 
categoria filme didactice 
de instrucție (Ierna prin
cipală a festivalului). Marele 
premiu al festivalului „Soa
rele de aur" — a fost acor
dat României, pentru filmul 
„Tehnica conducerii tancului 
iarna, in teren frămîntat 
film realizat de Studioul ci
nematografic al armatei in 
colaborare cu Comandamen
tul infanteriei și tancurilor. 
Totodată, am primit, medalia 
de argint pentru fotografia 
alb-negru „Confruntare" și 
premiul IV pentru fotografia 
color „în amurg". Așadar am 
ciștigat trei premii.

Ca reprezentant al creato
rilor militari români la a- 
ceste manifestări ce s-au im
pus în viața spirituală inter
națională am trăit momente 
de mare satisfacție. De trei 
ori drapelul nostru tricolor 
a fost aliniat in avanscena 
Sălii Palatului Congreselor 
din Versailles, alături de dra
pelele altor țări care s-au si
tuat pe primele locuri. Cir
cumscrisă in dimensiunile 
nobilelor idei ale cunoaște
rii și întăririi prieteniei în
tre popoare, Festivalul și 
bienala de art? fotografică 
de la Versailles s-au bucu
rat de un binemeritat succes, 
iar creațiile cineaștilor și 
fotoreporterilor militari ro
mâni au întrunit aprecieri 
meritorii, care obligă.

CONSTANTIN ZAMFIR

apartamente pe zi cu o singură 
macara", a condus la darea in 
folosință în cursul acestui an a 
peste 5 000 de apartamente îna
inte de termen ; „Registrul eco
nomiilor — oglinda muncii noas
tre" — inițiativa tinerilor side- 
rurgiști din Galați a înlesnit, 
prin economisirea a mii de tone 
de metal, combustibil și diverse 
materii prime, obținerea unui 
beneficiu de multe milioane. 
S-ar cuveni, de asemenea, con
semnate și alte inițiative cum ar 
fi : „Toate reparațiile efectuate 
înainte de grafic", aparținind ti
nerilor de la Centrala electrică 
Palas, „Să realizăm 10 tone 
cărbune pe post în abatajele 
frontale", pornită de la tinerii 
mineri din Lupeni, „Fiecare ca
dru tehnic să rezolve în afara 
sarcinilor de producție o proble
mă tehnică cu o eficiență econo
mică cel puțin egală cu salariul 
său anual", declanșată de tine
rii întreprinderii de cabluri și 
materirje izolante — București, 
care întregesc și dimensionează 
și mai convingător eforturile în
tregului tineret pentru îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin. Și a- 
ceasta este cea mai valoroasă 
contribuție a tinerilor la sporirea 
acumulărilor bănești, a benefici
ilor țării și ale fiecăruia dintre 
noi.



Șeful statului malgaș a primit 
pe ministrul român al muncii

Marți. 24 iulie, tovarășul 
Petre Lupu. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul muncii, aflat în vizită 
în Republica Malgașă, a fost pri
mit de generalul Gabriel Ra- 
manantsoa. șeful statului și al gu
vernului malgaș. Cu acest prilej, 
tovarășul Petre Lupu a transmis, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, un salut prietenesc 
generalului Gabriel Raimsnantsoa.

malgaș urări deiar poporului 
succes în dezvoltarea economică 
și sociali.

La rîndul său. șeful statului 
malgaș a transmis un cordial 
salut președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și urări de prosperitate 
și fericire poporului român.

In aceeași zi,
Lupu. membru 
Executiv al C.C. 
nistrul muncii, a 
cu Daniel Ratsakoba, 
muncii din Republica Malgașă.

tovarășul Petre 
al Comitetului 
al P.C.R.. mi- 

avut o întîlnire 
ministrulSesiunea Comisiei mixte româno-bulgare
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în ziua de 24 iulie s-a desfă
șurat la Ruse, in R.P. Bulgaria, 
prima sesiune a Comisiei mixte 
tomâno-bulgare pentru proble
mele complexului hidrotehnic 
care se proiectează in comun 
pe fluviul Dunărea.

Comisia mixtă a analizat sta
diul lucrărilor de studii și pro
iectare. precum și alte proble
me legate de actualul stadiu al 
elaborării proiectului tehnic 
complexului hidrotehnic, 
sia. mixtă a hotărit 
această importantă

al
Comi

ca in viitor 
lucrare să

poarte denumirea de Complexul 
hidrotehnic Turnu Măgurele- 
Nikopol.

Delegația română a fost con
dusă de ministrul 
trice, Constantin 
delegația bulgară 
industriei chimice 
Hristo Panaiotov.

La lucrările comisiei au luat 
parte ambasadorul Republicii 
Socialisle România la Sofia. Tro- 
fin Simedrea, și ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București. Spas Gospodov.

energiei elec- 
Băbălău, iar 
de ministrul 
și energeticii,

Pe agenda noului
guvern italian

Noul premier italian. Mariano Rumor, a convocat prima 
reuniune a cabinetului său. după obținerea, la sfîrșitul sâp- 
tăminii trecute, a învestiturii parlamentare.

de neste hotare
s

LA BERLIN,
ÎN AJUNUL

Festivitățile de la Havana
în cadrul manifestărilor prile

juite de cea de-a XX-a aniver
sare de la declanșarea Insurec
ției naționale cubaneze. în Piața 
Revoluției din Havana, a avut 
loc. duminică, o mare paradă 
militară, precedată de solemni
tatea acordării gradului primei 
promoții de ofițeri tehnici ai 
forțelor armate revoluționare. 
Au fost prezenți Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al guver
nului revoluționar, Raul Castro, 
al doilea secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, ministrul forțelor ar
mate revoluționare, și alți con
ducători de partid și de stat cu
banezi.

Raul Castro a rostit o amplă 
cuvintare, in care a trecut in re-

realizările obținute de po- 
cubanez in acești 20 de

vi stă 
porul 
ani și. in special, in anii de după 
victoria revoluției de la 1 ianua
rie 1959.

Au fost prezente delegațiile de 
peste hotare participante la fes
tivitățile prilejuite de aniversa
rea insurecției naționale cubane
ze. Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România este condusă de 
tovarășul Leonte Răutu. mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Seara. Comitetul Central al 
P.C. din Cuba și Guvernul revo
luționar au oferit o masă în 
cinstea delegațiilor de peste ho
tare.

0 politică numită Niiiyniiiii
• Genocidul colonial 
mărturii zguduitoare

0 „Am fost

portughez în Mozambic 9 Noi 
# Oameni vînați cu elicopterele 
instruiți ca să ucidem!"

Pe agenda acestei reuniuni se 
află o serie de probleme cu ca
racter economic, in vederea a- 
doptării unor măsuri care au 
fost analizate in prealabil intr-o 
ședință desfășurată luni seara, 
târziu. la Palazzo Chigi. La a- 
ceastă ședință au participat pri
mul ministru, ministrul trezore
riei. Ugo La Mal fa (republican), 
ministrul finanțelor, Emilio Co
lombo (democrat-creștin), și mi
nistrul bugetului și 
economice, Antonio 
cialist).

Problemele aflate 
reuniunii guvernului, 
care comentatorii politici 
niază că vor 
încercare a noului cabinet 
centrti-stinga. vizează adopți 
unor măsuri cu caracter urgent, 
care să pună capăt creșterii 
costului vieții, să stăvilească in
flația și să favorizeze relansa
rea economică.

Intr-o declarație făcută pre
sei. ministrul finanțelor, Emilio 
Colombo, referindu-se la decre- 
tele.-lege ce urmează să fie dez
bătute.- a relevat numai că ..osie 
vorba ‘despre măsuri de o anu
mită importanță, care cer să fie 
aprofundate. Este de dorit ca 
ele să fie aprobate rapid de 
parlament". într-adevăr. aceste 
măsuri vor trebui ratificate de 
căite cele două camere ale par
lamentului in termen de 60 de 
zile de la prezentarea lor. po
trivit prevederilor constituției 
italiene.

Imediat după 
luni seara a 
cu „cei 1rei 
lor" aceștia 
prezent anții 
a celor trei 
dicale italiene 
C.I.S.L. și U.I.L — cărora le-au 
prezentat punctul de vedere al 
guvernului față de problemele 
economice ce stau, in prezent, 
in față țării. Reprezentanții ce-

programării 
Giolitti (so-

pe agenda 
despre 
sublî- 

r constitui piatra de 
a noului cabinet de 

area

reuniunea de 
premierului Rumor 
miniștri ai finanțe- 
s-au întâlnit cu re- 
federației unitare 
mari centrale sin- 

C.G.I.L..

lor trei centrale sindicale, care 
vor avea astăzi o reuniune co
mună, la Roma, vor face cu
noscute cererile oamenilor mun
cii în ce privește necesitatea a- 
doptării imediate a măsurilor 
cu caracter economic, a refor
melor sociale și a celor privind 
dezvoltarea regiunilor din su
dul țării. Un comunicat al fede
rației unitare a centralelor sin- 
ricale. ce va fi dat publicității 
ulterior, va face cunoscute de
vizele acestora în ce privește 
continuarea dialogului cu noul 
guvern — menționează agenția 
A.N.S.A.

Tn aceste zile. în capitala 
R.D. Germane au loc o serie 
de manifestări politice, cul
tural artistice și sportive, so 
(otite preludii la cel de-al 
10-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților. Ast
fel. sub semnul acestui eve
niment au fost înminate u- 
nor organizații de bază ale 
Uniunii Tineretului Liber 
German „Drapelul de onoa
re al C.C. al P.S.U.G.". Cu 
acest prilej, au fost trecute 
in revistă succesele obținute 
de tineretul R.D.G. în parti
ciparea sa la viața politică, 
economică și culturală a ță
rii. S-a remarcat că tinerii 
muncitori, tehnicieni, ingi
neri și cooperatori și-au adus 
o contribuție esențială în în
trecerea socialistă, la realiza
rea și depășirea prevederilor 
planului economiei

*•
Honecker, 
al C.C. al

Stoph. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, alți conducă
tori de partid și de stat ai 
R.D. Germane s-au întilnit 
cu reprezentanții unor orga
nizații de bază din cadrul 
Uniunii Tineretului Liber 
German, care au primit dra
pele de onoare ..Ernst Thăl- 
mann“ pentru succesele obți
nute în întrecerea în cinstea 
celui de-al X-lea Festival al 
Tineretului și Studenților.

naționale.

Erich 
eretar 
Willi

După deturnarea 
avionului japonez

Wiriyamu ! Numele 
acesta, al unui sat mo
zambican din districtul 
Tete, nume ce evocă 
sinistru simbol — ma
sacrele trupelor coloni
ale portugheze în Afri
ca, zguduie în prezent 
opinia publică 
aiă.

mondi-

Avionul ..Boeing 747“. aparți- 
nind companiei ..Japan Airlines", 
deturnat în urmă cu cinci zile 
de un comando pro-palestinian, 
a aterizai, marți dimineața, pe 
aeroportul din Benghazi (Libia), 
unde,a fost aruncat în aer îndată 
ce toți ostatecii aflați la bord — 
pasageri și membri ai echipaju
lui— au fost eliberați.

Membrii comandoului, 
arabi și un japonez, au

Convorbiri

trei 
fost

arestați — relatează agențiile de 
presă.

în urma deturnării avionului 
aparținînd companiei japoneze — 
relatează ziarul „AL MOHAR- 
RER“. reluat de agenția France 
Presse — la Beirut a avut loc o 
reuniune extraordinară a Co
mandamentului rezistenței pa
lestiniene. Comunicatul comun, 
alcătuit în cursul acestei re
uniuni. precizează că „nici o 
organizație palestiniană nu are 
vreo legătură cu deturnarea 
avionului japonez. Toate detașa
mentele rezistenței palestiniene 
— arată comunicatul — con
damnă această acțiune între
prinsă de aventurieri care ex
ploatează cauza palestiniană în 
folosul lor propriu".

La Rawalpindi au început, 
marți, convorbiri între delega
țiile Indiei și Pakistanului în 
vederea normalizării relațiilor 
dintre cele două țări. Delegația 
indiană este condusă de N. P. 
Haksar, reprezentantul personal 
al premierului Indira Gandhi, 
iar delegația pakistaneză — de 
ministrul de stat pentru afaceri 
externe. Aziz Ahmad.

La cabinetul special al școlii nr.435 din Moscova, elevii se familiarizează cu problemele circu 
lației auto.

în vederea pregătirii Con
ferinței anuale a Partidului 
Laburist din Marea Britanie, 
la Londra au fost publicate 
proiectele de rezoluție și mo
țiunile elaborate de organiza
țiile locale ale partidului. 
Conținutul documentelor se 
referă la aspecte ale politicii 
interne și externe a țării. 
Prin problemele pe care le 
abordează — proiectele de 
rezoluție referitoare la poli
tica externă a unui eventual 
guvern laburist au reținut, 
îndeosebi, atenția opiniei pu
blice britanice. Astfel. sint 
menționate sau enunțate idei 
care să aibă putere de prin
cipii în politica externă a la
buriștilor. cum ar fi „ade
rarea la principiul renunțării 
la folosirea forței în regle
mentarea disputelor interna
ționale", opoziția față de 
„continua împărțire a lumii 
în blocuri militare opuse", 
..interzicerea producerii, sto
cării și folosirii armelor nu
cleare", retragerea Marii Bri
tanii din N.A.T.O.. S.E.A.T.O. 
și alte alianțe asemănătoare, 
reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea în scopuri 
pașnice a fondurilor devenite 
disponibile etc.

imp de 
mâtate de an. 
mandantul-șef 
detașamentelor 
loniale din Mozam
bic, generalul Ka- 

ulzo de Arriaga a căutat (ca și 
în alte împrejurări similare) să 
ascundă crima oribilă din micul 
sat. Martori oculari au fost su
primați. Misiunea bisericească 
spaniolă din Mucumbura — din 
apropiere de Wiriyamu — a 
fost închisă și șase misionari 
care „știau prea multe" au fost 
întemnițați în faimoasa închi- 
soare-mormînt de la Macha- 
wa. Episcopul de Tete, Cesar 
Augusto, care formulase un 
protest, a fost supus unui regim 
de veritabil domiciliu forțat 
Patru dintre misionarii spanioli 
de la Mucumbura au izbutit, 
însă, să ajungă. Ia începutul lui 
iunie la Madrid. Pe baza rela
tărilor lor, preotul englez Adrian 
Hastings din Birmingham a dez
văluit, in paginile cotidianului 
britanic TIMES, ororile de la 
Wiriyamu.

...La amiaza zilei de 16 de
cembrie 1972 unități heliopur- 
tate din așa-numitele 
de comando D.G.S.".
zate în „operațiuni de curățire" 
au invadat satul situat Ia circa 
200 de kilometri de capitala dis
trictuală Tete. Locuințele au lost 
cuprinse de flăcări. Aproape două 
ore a durat masacrul. Ofițerii 
urlau : „Ucideți-i pe toți ! supra
viețuitorii ne vor denunța !“. 
Gloanțe, baionete, grenade, 
runeătoare de flăcări 
vîrșit „opera" : din 
n-a mai rămas decît

peste

MW

Două documente fotografice reproduse din DER STERN. în ima
ginea de sus : elicoptere portugheze atacind un sat mozambi- 

glontele asasin va porni, un alt 
fost instruiți ca să ucidem !",

can. în imaginea de jos : curînd 
băștinaș va fi împușcat. „Am

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT •PE SCURT
iulie, cu privire la rămînerea sa 
in continuare la conducerea sta
tului.

„formații 
speciali -

a-
și-au desâ- 
Wirivamu 

un morman

cest gen. Reporterul revistei 
vest-germane DER STERN, Pe
ter Grubbe. care a făcut „inves
tigații discrete“ atît printre mi
litarii portughezi la Lourențo 
Marques, cît și printre liderii 
FRELIMO relevă că „în ulti
mii trei ani au fost săvîrșite 
puțin douăsprezece masacre 
amploarea și de genul celui 
la Wiriyamu".

Cîteva exemple citate de 
ter Grubbe :

• locuitorii satelor Combewe 
și Chiwambeo au fost pur și

cel 
de 
de

Pe-

O cutremurătoare fotografie reprodusă din L’EXPRESS: soldați por
tughezi decapitînd un mozambican. „Ucideți-i pe toți 1 Supra- 

vor denunțaviețuitorii ne

Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Po
lone. l-a primit pe Fam Van 
Dong. primul ministru al guver
nului R.D. Vietnam, aflat in vi
zită la Varșovia, in fruntea unei 
delegații de partid și guverna
mentale. întrevederea a prile
juit o convorbire referitoare la 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări — a- 
nunță agenția P.A.P.

tantă va asigura, in porturile 
sale, navelor purtând pavilionul 
celeilalte părți, regimul națiu
nii celei mai favorizate in coca 
ce privește perceperea drepturi
lor și taxelor portuare, liberta
tea de acces în porturi, precum 
și alte înlesniri.

tru ca cele două delegații să ra
porteze guvernelor lor stadiul 
lucrărilor — se arată intr-un co
municat difuzat de ambasada 
Republicii Democrate Vietnam 
in Franța.

Acord de navigație 
româno-francez

• LA PARIS A FOST PARA
FAT un acord româno-francez 
de navigație maritimă, menit să 
dezvolte cooperarea in domeniul 
navigației și să promoveze lăr
girea schimburilor maritime in
tre cele două state, pe baza a- 
vanta.jului reciproc. Potrivit a- 
cordului, fiecare parte conirac-

• LA 22 IULIE. ÎN CADRUL 
TÎRGULUI ANUAL organizat în 
orașul Anapolis, statul Goias, din 
Brazilia, a fost inaugurată o 
expoziție de artă populară româ
nească. Sint expuse costume 
populare, scoarțe, obiecte de ce
ramică și lemn din diverse zone 
etnografice ale României. încă 
din prima zi. expoziția a stârnit 
interesul și admirația a mii de 
vizitatori.

Referendumul din 
Filipine

• GUVERNELE ECUADO
RULUI și REPUBLICII DEMO
CRATE GERMANE au semnat 
un acord privind stabilirea de 
relații diplomatice la nivel de 
ambasada. Tn comunicatul difu
zat de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Ecuadorului se arată 
că hotărîrea de a‘ stabili relații 
diplomatice a fost dictată de 
dorința de a dezvolta colabora
rea dintre cele două țări, 
baza coexistenței pașnice.

cauzat distrugeri parțiale ale 
clădirii — anunță agențiile de 
presă. Se precizează că explo
ziile au început într-o sală a pa
latului. în care erau depozitate 
muniții și arme de foc. Nu s-au 
înregistrat victime omenești.

pe

și o hecatombă de 
de cadavre oribil mu- 

calcinate. 
de

• COMISIA MIXTA ECONO
MICA R.D. Vietnam — S.U.A., 
care și-a reluat activitatea, la 
18 iunie, la Paris, și-a suspen
dat, temporar, reuniunile, pen-

• PREȘEDINTELE FERDI
NAND MARCOS a decretat sus
pendarea temporară, pînă la 2^ 
iulie a.c., a legii marțiale și a 
restricțiilor de circulație, in vi
goare în Filipine din luna sep
tembrie a anului trecut. Hotâ- 
rirea președintelui filipinez a 
lost luată in vederea referendu
mului care va avea loc la 27

Explozii 
la Port-au-Prince
LA PALATUL PREZIDEN- 

PORT-AU-PRINCEȚIAL DIN
au izbucnit o serie de explozii, 
urmate de un incendiu, care a

• COMITETUL SUD-VIET- 
NAMEZ pentru eliberarea pa- 
t.rioților și a persoanelor iubi
toare de pace care sint încă de
ținute de administrația de la 
Saigon a dat publicității, la 22 
iulie, un apel în care se arată 
că, în pofida faptului că au tre
cut aproape șase luni de la 
semnarea Acordului cu privire 
la încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam, admi
nistrația lui Nguyen Van Thieu 
continuă să dețină ilegal mii de 
prizonieri politici. Apelul rele
vă că administrația Thieu a re
curs la toate căile și mijloacele 
pentru a refuza predarea per
soanelor capturate șl deținute.

de cenușă 
peste 400 
filate, în mare parte

Înspăimântătorul masacru 
la Wiriyamu este numai un epi
sod — astăzi cunoscut în toate 
amănuntele și dimensiunile sale 
— al genocidului practicat de 
armata colonială a Lisabonei în 
Mozambic. Cîte alte Wiriyamu 
au fost, astfel, șterse de pe harta 
Mozambicului ? Cei patru mi
sionari spanioli reîntorși la Ma
drid afirmă că ei cunosc cel 
puțin alte patru masacre de a-

simplu vînați cu elicoptere. 
Casele lor au fost incendiate cu 
napalm și în timp ce ei căutau 
să scape prin fugă. îngroziți, 
erau secerați cu mitralierele.

• unități de parașutiști au in
vadat satele Kambru și Buxo u- 
cigînd absolut toți locuitorii gă
siți acolo și dinamitând casele.

• în satul Antonio forma
țiunile de ucigași în uniformă 
au atacat noaptea, prin surprin
dere. în fiecare casă au fost 
runcate grenade și oamenii 
fost literalmente sfîrtecați
timpul somnului. Dintre cei a-

proape 250 de locuitori nu a 
supraviețuit decît o singură fe
meie.

„în fiecare zi, undeva în Mo
zambic, se poate petrece un nou 
Wiriyamu" — scriu alți doi re
porteri ai lui DER STERN, Pe
ter Hannes Lehmann și Gerd 
Heidemann în ultimul număr al 
revistei citate (număr în care 
sînt publicate și mai multe fo- 
lografii-document cutremură
toare din care reproducem, de 
altfel și noi astăzi). Reporterii 
vest-germani știu bine ce afir
mă. Folosind o rețea îutorto- 
chiată de relații, ei au reușit să 
obțină permisiunea de a însoți 
unitățile portugheze participante 
la ceea ce comandamentul din 
Lourențo Marques decria ca „o 
operațiune normală de curățire". 
Cum s-a desfășurat această „ope
rațiune normală" cunoscută sub 
denumirea de cod militar „Bus- 
sard" aflăm din relatarea suc
cintă a celor doi reporteri : 
„Unitatea de 200 de parașutiști, 
la bordul helicopterelor, s-a îm
părțit în mai multe grupe care 
au descins în cîteva sate din 
nord-estul țării. Scenariul a fost 
peste tot același : case devastate 
sau 
duși 
te, 
din 
trebat 
rațiunii 
nel din 
ciale de 
trări de

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT• PE SCURT* PE SCURT

în cursul zilei de marii, 
forțele patriotice cambodgie
ne au continuat să lanseze 
atacuri împotriva dispoziti
velor de apărare ale trupe
lor regimului de la Pnom 
Penh.

a- 
au 
în

incendiate, oameni Juați și 
în direcții necunoscu- 

execuții sumare". Unul 
reporterii citați l-a în- 

pe comandantul ope- 
„Bussard", un colo- 
faimoasele „trupe spe- 
asalt" : „Nu aveți mus- 
conștiință cînd 

suferințele pe care 
nuiți ?". Răspunsul : 
instruiți să ucidem și să distru
gem și asta facem".

„Am fost instruiți sa ucidenv .. 
Wiriyamu nu este un „caz/* 

Wiriyamu este o politică. Este 
simbolul cumplit, sîngeros, al în
cercărilor Lisabonei de a frîna 
prin teroare, prin genocid cali
ficat, avîntul mișcării de elibe
rare națională din Mozambic, 
Angola și Guineea (Bissau).

vedeți 
le prici- 
„Am lost

E. H.

Adunare de solidaritate 
cu lupta poporului coreean

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI 1 
Patria (orele 9; 11,30 14; 16,30: 19; 
21,15).

JUCĂTORUL : Capitol (orele 
9.30; 11.45; 14; 16,30; 18.45; 21). Gră
dina Capitol (ora 20,30).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : Cen
tral (orele 
20,30).

CARTEA 
tului (ora 
11.15; 13,30: 
dionul Dinamo (ora 20,15).

TE AȘTEPTAM, 
Lumina (orele 9; 
18,30: 20.45).
' FANTOMA LUI 1 
GR A : București 
13.30; 16; 18.30: 21), Luceafărul (o- 
rele 8,30: 11: 13,30; 16 18,30: 21),
Grădina București (ora 20,15), Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Doina 
(orele 10.45: 14; 17: 20.15), Desene 
animate pentru copii — (ora 9.30), 
Cotroceni 
(orele 16;
(ora

UN OM 
tival (orele 9; 11,15 13,30: 16; 18.30; 
21) Excelsior (orele 8.30; 11: 13.30; 
16: 18.30: 21),
(ora 20).

10; 12,30; 15,30; 18;

JUNGLEI : Sala Pala-
19,30), Scala (orele 9:
16.15: 18,45; 21,15), Sta-

, flacaule
11.15; 13.30; 16

BARBA NEA- 
(orele 8,30; 11;

20).

(orele 15,30; 19). Moșilor
19.45). Grădina Moșilor

TN SĂLBĂTICIE : Fes-

; 11;
Grădina Festival

1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte ele termen. 1973 — 
ari hotărâtor. 20.00 Cîntecul săptă
mînii. 20.05 Teleobiectiv. 20.25 Te- 
lecinemateca : Ciclul John Ford. 
..Fructele mini ei" după romanul 
lui John Stainbeck. 22,35 24 de 
ore. România în lume.

OARNELE DE AUR : Timpuri 
(orele 9.45—20.15 in conti

nuare) .
LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 

Favorit (orele 10: 12,30; 15,36: 18; 
20.30), Melodia (orele 8.45 11,15; 
13,30; 16; 18.30: 21). Modern (ore
le 9: 11,15: 13.30; 16: 18.15; 20,30),
Grădina Modern (ora 20).

ULTIMUL CARTUȘ: 
(orele 16; 18: 20). Unirea 
15,30: 18: 20,15), Grădina 
(ora 20,30).

ANTONIU
Grivița (orele 
Aurora (orele
Flamura (orele 9; 12,30: 16; 19,30), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Buzești (orele 9: 11,30; 13.45: 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; ~
reie 9; 11.15: 13.30; 
Grădina Select (ora 
Tomis (ora 20,15). 
zesti (ora 20,15).

SALCIMUL LILIACHIU : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

Popular 
(orele 

Unirea

PROGRAMUL20,30).

și 
9; 
9;

CLEOPATRA : 
12,30; 16; 19,30). 
12.30; 16; 19,30),

18,15: 20.30). Tomis (o- 
16; 18,30: 21), 
20), Grădina 
Grădina Bu

SIMON TEMPLER INTERVINE : 
Dacia (orele 9: 11,15; 13.30; 15;
18.15; 20,30), Alta (orele 16; 18; 20). 
Grădina Arta (ora 20.30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA t 
înfrățirea (orele 15,30: 18; 20,15)

MONTE CARLO : Bucegi (orele 
15.30; 18; 20.15), Volga (orele 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18,15:
Grădina Bucegi (ora 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ t 
Iești (orele 16; 18; 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : 
reasca (orele

VERONICA
18; 20,15).

FLUTURII 
rița (orele. 9;. 
20.15).

ELIBERAREA (seriile IV și V) i 
Pacea (orele 15,45; 19).

GiU-

Flo-
ll): 14,30: 19,15).
: Viitorul (orele 16;

SlNT LIBERI : Mio-
11,1.5; 13.30; 15,45; 18;

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro-

gram de varietăți muzicale 
Melodia zilei : „Mîinile voinice" de 
Nelu Ionescu. 10.00 Meridian club. 
Cîntecul românesc pe meridianele 
lumii. 11.00 Știință și tehnică.
11.10 Profil pe portativ—violonistul 
Ruggiero Ricci. 11,30 Geografie fol
clorică muzicală — Muscelul .(re
luare). 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12.10 Invitație' în fono
tecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte Plastice.
18.10 Dublu recital : Nancy Sina
tra și Aurelian Andreescu. 18.55 
Melodia zilei. 19.00 în direct... de 
la seceriș. Culegătorii de... aur.
19.30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
Deutsche Gramophon. 20.00 Cîhtec 
pentru tară. Seară de poezie. 21.00 
Radio-super-top. 22.00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport.
20.30 Melodia zilei. 22,55 Vedele ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Ton 
Petrache. 23,20 Studioul muzicii 
contemporane. 23,55—24,00 Ultime
le știri.

9.00 Curs de limbă engleză. 9.30 
Parada sporturilor. 10.05 Reporta
jul săptămînii : ..Oameni și căr
buni la Rovinari". 10.30 Voci ti
nere : Marian Spinoche. 10.40 Film 
serial ,,Marea iubire a lui Balzac". 
Episodul I : „Speranțe și umilin
țe”. 11,40 La ordinea zilei. Azi, ju
dețul Tulcea. 11.55 Moment folclo
ric. 12,20 Revista literar-arlistica 
TV. 13,00 Telejurnal. 14,30 Matineu 
de vacanță : Filmul artistic „In
venție diabolică". 16,00 Trofeul 
,.Tomis" la volei feminin : Româ
nia — Polonia. 17.30 Curs de. lim
bă germană. 18.00 Telex. 18.05 Tra
gerea Pronoexpres. 18,15 Semnifi
cații : Artă aplicată și artă, im
plicată. 18,40 Muzică — emisiune 
de actualitate muzicală. 19,00 Timp 
și anotimp in agricultură. 19,20

PR OG RAMUL II
20.00 O viață pentru o iclec : 

Dimit.rie Voinov. 20,30 Agenda. 
20.40 Tineri interpreți. 21;20 Ghi
șeul. 21.40 Itinerar românesc : Iz
voarele lui Hercule. 21,50 Teatru 
scurt : „Obiecte găsite". 22,00 Con
certul orchestrei de muzică ușoară 
a Radioteleviziunii la Palatul Cul
turii din Arad.

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : PREȘUL — 
ora 20.30 : Teatrul „C. Tănase" (la 
Grădina Boema) : ESTIVAL BOE
MA — ora 20; Ansamblul ..Rap
sodia Română" : MELEAGURI 
FERMECATE — ora 18,30; Circul 
,.Globus" (în Drumul Taberei 
lingă Poștă) : SPECTACOL 
DELFINI — orele 18,30; 20.

CU

Tn cadrul maniiestărilor prile
juite de „Luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean", la U- 
zjnele „Vulcan" din Capitală a 
?•’”! loc, marți duoă-amiază, o 
adunare organizată de Comite
tul municipal București al P.C.R. 
și Asociația de prietenie ro- 
mâno-coreeană.

La adunare au luat parte Ni
colae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice. președintele 
Asociației de prietenie româno- 
coreeana, Nicolae Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. un mare 
număr de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Au participat Li Min Su. am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Luind cuvintul la adunare ing. 
Ion Constantin, directorul Uzinei 
„Vulcan", a adresat poporului co
reean un cald salut de prietenie 
frățească și solidaritate cu lup
ta sa pentru înfăptuirea aspira
țiilor naționale. Succesele obți
nute in construcția socialistă in 
R.P.D. Coreeană — a arătat vor
bitorul — constituie astăzi o 
puternică bază politico-econo- 
mică pentru lupta dusă de po
porul coreean pentru unificarea 
independentă și pașnică a țării

Referindu-se la bunele relații 
de prietenie și colaborare fră
țească care există intre popoa
rele român și coreean, intre par
tidele și guvernele celor două 
țări, vorbitorul a subliniat că

vizita făcută cu doi ani in urma 
de delegația de partid și guver
namentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in- 
t.ilnirile și convorbirile fruc
tuoase avute cu tovarășul Kim 
Ir Sen. au marcat un moment 
de o însemnătate cu totul deose
bită in cronica relațiilor româno- 
coreene. o contribuție de im
portanță primordială la întări
rea și dezvoltarea in continuare, 
într-un ritm și mai susținut., a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare frățească româno-coree ne.

A luat apoi cuvintul ambasa
dorul Li Min Su, care, după ce 
a evocat actele de eroism ale 
poporului coreean, a sublimat 
însemnătatea istorică a victoriei 
in războiul pentru apărarea pa
triei, Împotriva imperialismului.

în continuare, ambasadorul Li 
Min Su a arătat că popoarele 
României și R.P.D. Coreene •■n.t 
unite de multă vreme prin s 
mente de prietenie și stimă, se 
sprijină și colaborează reciproc 
in lupta comună aniiimpena- 
listă. Poporul nostru — a sous 
vorbitorul — mulțumește foar e 
mult și nu va uita in veci aju
torul acordat de poporul frate 
român in perioada grea a 
boiului pentru 
triei.

în încheiere, 
adunare 
prietenia și solidaritatea fră
țească între popoarele roman și 
coreean.

râz-
eliberarea pa

participanții la 
au manifestat pentru 

și solidaritatea
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