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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU TOVARĂȘUL
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST POMPEYO MARQUEZ

Solemnitatea semnării Acordului
general de colaborare între
Republica Socialistă România

Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă reciprocă care 
caracterizează relațiile dintre 
cele două țări și popoare, joi, 26 
iulie, a avut loc solemnitatea 
semnării Acordului general de 
colaborare intre Republica So
cialistă România și Republica 
Africa Centrală. Documentul 
jalonează, într-o amplă pers
pectivă, conlucrarea multilate
rală. dintre cele două popoare 
și. prin principiile stipulate, 
depășește, ca semnificație, ca
drul relațiilor bilaterale, el ex- 
primind in acest sens hotărîrea 
ambelor țări de a acționa în di
recția promovării unor noi ra
porturi între state.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Jean Bedel Bokassa, tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna 
Catherine Bokassa. au fost in- 
timpinați cu deosebită cordiali
tate de cei prezenți la solemni
tate.

Acordul general de colaborare 
a fost semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și de gene
ral de armată Jean Bedel 
Bokassa. președintele pe viață 
al Republicii Africa , Centrală.

Cei doi președinți, s-au felici
tat reciproc cu satisfacție, s-au 
îmbrățișat.

La ceremonia semnării au 
participat tovarășii Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț. Vasile Vilcu, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, George Macoves-

(Continuare în pag. a V-a)

Citiți în pagina a V-a. cu- 
vîntul președintelui Nicolae 
Ceaușescu și cuvintul preșe
dintelui Jean Bedel Bokassa.

A

întreprinderea 
de utilaj terasier

Buzău

PREMIERĂ-

MAI DEVREME 
CU 90 DE ZILE
De curînd vizitator inopinat 

la Întreprinderea de utilaj tera
sier din Buzău, am avut șansa de 
a asista la un eveniment marcant 
in viața acestei tinere unități in
dustriale intrată în acest an în 
circuitul economiei naționale. 
Este vorba de ieșirea de pe ben
zile de montaj a primelor zece 
rulouri compresoare executate în 
secțiile ei de fabricație.

— Sc cerc precizat — ne spu
nea tovarășul Ștefan Abăseacă, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere — că acest mo
ment „de premieră" s-a consu
mat cu 90 de zile Înainte de 
data stabilită inițial.

Cu alte cuvinte ne aflăm în 
fața unei reușite care certifică 
faptul că aici s-a pornit cu 
dreptul, reușită la care și-au dat 
concursul în egală măsură con
structorul — Șantierul 6 Buzău 
— prin „grăbirea" cu cîteva luni

(Continuare în pag. a ll-a)

Republica Africa Centrală

In pagina a 5-aDineu în onoarea președintelui
Republicii Africa Centrală

Răspunzind invitației tovară
șului Nicolae Ceaușescu. preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
generalul de armată Jean Bedel 
Bokassa, președintele Republicii 
Africa Centrală, a participat,

UNDE GRlUL 
SE INTÎLNEȘTE

CU MUNȚII
Brigada „Scinteii tineretului'1 

transmite din Gorj

Griul urcă, inundă văi. se ca
țără pe creste de deal. Muntele 
îl primește îngăduitor revărsîn- 
du-i pacea și răcoarea sa. Mun
tele s-a obișnuit de mult, pe a- 
ceste • meleaguri, cu noul său 
tovarăș de existență.

Există o lege a sportului care 
spune că nu-i poți cere alpinis

MILIOANELE 
„PIERDUTE" 

la întreprinderea textilă „Dunăreană" Giurgiu
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Mai întii o precizare : la ca
pătul primului semestru din a- 
cest an Întreprinderea textilă 
„Dunăreană" Giurgiu se află 
in situația de a nu-și îndeplini 
nici unul din indicatorii econo- 
mico-financiari ce-i reveneau 
prin planul de stat, fapt a că
rei gravitate este materializată 
în nerealizări în valori de zeci 

joi, la un dineu dat in onoa
rea sa.

La dineu au participat to
varășii Manca Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Ilie Verdeț, 
Constantin Drăgan, Vasile Vil
cu, Cornel Burtică, Miron Con

tului masivitatea halterofilului. 
Tot așa, . griului răsărit la tal
pa muntelui, nu-i poți cere di-

ION ANDREIȚĂ 
OVIDIU MARIAN 
Foto : Gă. CUCU

(Continuare în pag. a ll-a)

de milioane lei la producția 
marfă, în imposibilitatea des
fășurării unei activități puse sub 
semnul eficienței. Cu alte cu
vinte, deși după intrarea în 
funcțiune a acestui obiectiv in
dustrial se sconta, pe bună drep
tate. ca aici să se obțină bene
ficii, locul lor l-au luat pierde
rile, recuperarea cheltuielilor 

stantinescu, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan. Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe Ge
orge Macovescu, miniștri, con
silieri ai președintelui Consiliu-

(Continuare în pag. a V-a1

aferente construirii lui intirziind 
a fi începută, asistînd. dimpo
trivă, la o creștere a cuantumu
lui lor. Să fie oare aceasta o 
stare de lucruri normală in ca
zul unei întreprinderi aflată la 
început de drum ?

GH. GHIDRIGAN

(Continuate în pag. a ll-a) 

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu și 
toastul președintelui 
Jean Bedel Bokassa
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întilnit, 
joi la amiază, in stațiunea Nep- 
tun, cu tovarășul Pompeyo Mar
quez, secretar general al „Miș
cării pentru Socialism (M.A.S.) 
— Forța comunistă venezuele.i- 
nă“, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită in țara 
noastră.

La întilnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația parlamentară zaireză

Președintele Consiliului da 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, în sta
țiunea Neptun. delegația Consi
liului Legislativ Național (Par
lamentul) din Republica Zair, 
condusă de Tshisekedi Wa Mu- 
lumba, vicepreședinte al Consi
liului Legislativ Național.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, Ștefan Andrei. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Stanciu Stoian, depu
tat, membru al Comisiei de po
litică externă a M.A.N., secre
tar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Oaspeții au fost însoțiți de 
ambasadorul Republicii Zair la 
București, Bokingi Embeyolo.

In cadrul întrevederii cordia
le dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și parlamentarii zai- 
rezi, conducătorul delegației a 
prezentat șefului statului ro
mân sentimentele de sinceră 
prietenie ale președintelui Re
publicii Zair, general de corp 
de armată Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, 
salutul călduros al parlamentu
lui și poporului zairez.
’Mulțumind pentru sentimen

tele exprimate și pentru salu

• Delegația orașului-port Haifong
Joi dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit delegația o- 
rașului-port Haifong din Repu
blica Democrată Vietnam, con
dusă de tovarășul Tran Thang, 
membru al Biroului Executiv al 
Comitetului orășenesc Haifong al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Oaspeții se află în țara 
noastră la invitația adresată de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, cu prilejul vi
zitei de prietenie făcute în R.D. 
Vietnam.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Tran Thang a rugat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să primească sentimentele de 
profundă gratitudine ale mem
brilor delegației, pentru in
vitația făcută de a vizita 
România, pentru cinstea de a fi 
primiți, pentru posibilitatea ofe
rită de a lua contact nemijlocit 
cu realizările obținute de po- 
p l nostru, sub conducerea 
, udului, în edificarea societă
ții socialiste, pentru ospitalitatea

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate unele probleme actuale 
ale activității celor două partide, 
ale dezvoltării raporturilor din
tre Partidul Comunist Român și 
..Mișcarea pentru Socialism 
(M.A.S.) — Forța comunistă ve- 
nezucleană". ale situației politi
ce internaționale din zilele 
noastre.

Cu acest prilej, a fost expri
mată dorința comună de a dez
volta relațiile, caracterizate prin 
stimă și respect reciproc, dintre 

tul adresat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe conducă
torul delegației ca la înapoierea 
în țară să transmită din partea 
sa. a poporului român, președin
telui Republicii Zair, parlamen
tului, un mesaj de prietenie, iar 
pqporului zairez cele mai bune 
urări de progres și bunăstare.

Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că-și amintește cu 
plăcere vizita efectuată in Re
publica Zair, de primirea căldu
roasă făcută de populația a- 
cestei țări africane prietene, de 
convorbirile avute cu conducă
torul statului zairez și a rele
vat cu satisfacție colaborarea 
rodnică dintre cele două țări și 
popoare, exprimindu-și, tot
odată, dorința ca aceste rapor
turi să cunoască pe mai depar
te o dezvoltare multilaterală.

In timpul convorbirilor a fost 
menționat aportul parlamentelor 
la stringerea legăturilor de soli
daritate care unesc popoarele 
român și zairez. Evocindu-se ca
racterul rodnic al actualei vizi
te în România a delegației Con
siliului Legislativ Național din 
Republica Zair, s-a subliniat că 
ea reprezintă o expresie a bu
nelor relații statornicite între 
cele două țări, a dorinței lor de 
a le dezvolta, o contribuție la 

și prietenia cu care au fost în- 
tîmpinați pretutindeni.

Conducătorul delegației a sub
liniat faptul că vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Haifong 
este mereu vie in amintirea lo
cuitorilor orașului lor, care își 
exprimă — și cu acest prilej — 
profunda recunoștință parti
dului, guvernului, poporului ro
mân, personal conducătorului 
partidului și statului nostru, 
pentru sprijinul multilateral, a- 
jutorul permanent și solidarita
tea cu poporul vietnamez în 
lupta sa dreaptă.

Subliniind satisfacția pentru 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre orașele-port Hai
fong și Constanța, care au un 
rol crescînd în cadrul lărgirii 
conlucrării economice dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, 
conducătorul delegației vietna
meze s-a referit la munca însu
flețită a cetățenilor orașului 
Haifong, a întregului popor viet
namez, pusă în slujba recon
strucției patriei, a făuririi so
cietății socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evocat, la rindul său, cu plăce

Partidul Comunist Român și 
„Mișcarea pentru Socialism 
(M.A.S.) — Forța comunistă ve- 
nezueleană". Totodată, a fost 
reafirmat consensul părților pri
vind extinderea și diversificarea 
raporturilor economice, tehnico- 
științifice, culturale și in alte 
domenii dintre România și Ve
nezuela, in folosul cauzei păcii 
și colaborării în întreaga lume.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

adincirea prieteniei dintre po
poarele noasțre.

Impărtășindu-și impresiile de
osebite din vizita intreprinsă in 
țara noastră, parlamentarii zai- 
rezi au exprimat admirația lor 
față de eforturile depuse de po
porul român pentru progresul 
patriei sale, pentru înflorirea 
României socialiste.

In timpul convorbirii s-a evi
dențiat însemnătatea colaboră
rii pe plan extern a celor două 
țări, a parlamentelor lor. dorin
ța comună de a amplifica a- 
ceastă conlucrare in sprijinul 
soluționării principalelor pro
bleme care confruntă lumea, — 
corespunzător intereselor legi
time ale tuturor popoarelor, 
luptei împotriva colonialis
mului și neocolonialismului pen
tru lichidarea decalajului din
tre țările dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare — contribuind 
la promovarea și respectarea în 
relațiile interstatale a principii
lor independenței și suveranită
ții naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, la consolidarea cursului 
spre destindere, cooperare și 
înțelegere internațională.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă prie
tenie.

re, vizita în orașul Haifong. .In
tilnirea plină de căldură cu 
populația sa și a reafirmat soli
daritatea militantă cu eroicul po
por vietnamez, asigurindu-1 de 
tot sprijinul Partidului Comu
nist Român, Republicii Socia
liste România și al poporu
lui român. Secretarul .general al 
partidului a urat oamenilor 
muncii din orașul Haifong, po
porului vietnamez,, noi succese 
în munca și lupta consacrată 
construirii unei patrii libere și 
prospere, edificării societății so
cialiste in R.D. Vietnam, expri- 
mînd totodată dorința de a pro
mova și în viitor o largă colabo
rare intre partidele, țările și 
popoarele noastre. In acest 
sens, a fost evidențiată cu 
satisfacție evoluția mereu as
cendentă a relațiilor de prie
tenie dintre cele două parti
de, țări și popoare, subliniin- 
du-se că ele au cunoscut o 
nouă și importantă dezvoltare 
după vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Demo
crată Vietnam.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.
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• Colectivul Combinatului 
chimic din Făgăraș realizin- 
du-și cu aproape o lună îna
inte de termen angajamente
le asumate in cinstea Zilei de 
23 August, a pus Ia dispoziția 
economiei naționale, în peri
oada de timp care a trecut 
de la începutul anului și pină 
acum, in afara prevederilor, 
2 500 tone îngrășăminte azo- 
toase, 1 000 tone săruri anor
ganice cu azot, 2 500 tone ani
lină și alte substanțe. Spori
rea producției s-a realizat în 
condițiile obținerii unor
conomii suplimentare de 
două milioane lei și a unui 
volum de beneficii peste plan 
in valoare de trei milioane 
lei.

e-

• Colectivul întreprinderii 
de construcții siderurgice 
Hunedoara — unitate distin
să cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru succesele obținute in 
anul trecut — a realizat în 
cinstea zilei de 23 August cea 
mai ridicată eficiență econo
mică. Astfel, prin raționali
zarea consumurilor planifica
te pentru lucrările de repara
ții capitale, necesitate de fur
nalul nr. 5 al Combinatului 
siderurgic din localitate, s-au 
economisit 1 000 kg. electrozi 
și 4 000 m.c. oxigen, iar lu
crătorii lotului de construcții, 
din cadrul întreprinderii, au 
economisit peste 5 000 kg. 
metal fără a diminua cîtuși 
de puțin calitatea operațiilor 
de construcții-monta.j.

• Feroviarii stației C.F.R. 
Pitești-Sud și-au îndeplinit 
incă de pe acum sarcinile de 
plan pe primele 8 luni ale 
acestui an, lucrind în pre
zent, în contul ultimelor zile 
ale lunii septembrie. De 
începutul anului și pină 
cum ei au expediat in plus, 
față de sarcinile de plan, 25 
trenuri de marfă, inregistrind 
in același timp o reducere a 
timpului de staționare a va
goanelor în tranzit cu 5 la 
sută față de cifra prevăzută.

• Colectivele termocentra
lelor Mintia, Paroșeni și Gu- 
rabarza, aparținind întreprin
derii electrocentrale Deva, au 
produs și furnizat, de la în
ceputul anului, Sistemului e- 
nergetic național peste pre
vederile de plan 98 000 000 
kWh. energie electrică, depă
șind astfel angajamentul a- 
sumat pe întreg anul.

(Urinare din pag. I)
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Unde griul
cu munții

(Urmare din pag. I)

Pentrumensiunea Bărăganului.
că, să ne înțelegem, cele 2 000 
kg la hectar obținute aici, in 
condiții de munte, sint tot atit 
de valoroase ca și producția de 
3 500—4 000 kg la hectar obținută 
la cimpie.

Acest moment l-am trăit pe 
deplin, i-am Înțeles specificele 
lui sensuri, parcurgind „cimpia“ 
gorjeană ; pentru că și aici oa- 

. menii au reușit să facă din 
talpa muntelui, din văile dealu
rilor, o cimpie mănoasă.

Cînd brigadierii își dau 
mîna

Pe cooperatorii din Scoarța 
i-am întîlnit cînd combinele 
terminaseră de recoltat cele 50 
hectare aparținind brigăzii a 4-a 
condusă de Constantin Popes
cu și urmau a se deplasa pe 
tarlalele brigăzii a 5-a. Tocmai 
pentru aceasta venise aici șeful 
brigăzii, Gheorghe Dobre, cu 
oamenii săi.

Asistăm la descărcarea și cîn- 
tărirea ultimilor saci, 
nere reduc operația 
minim. La Scoarța 
lor precisă este :
Ana Circeanu, Ion Stingă. Gri- 
gore Pitea, Ion Ilean, Teofil Vo- 
dislav.

Pe 
trec

Brațe ti- 
la timpul 

identitatea 
Ion Pita,

locurile recoltate, presele 
la datorie. Fiecăreia i s-a 
o „inovație'1 : li s-au ane-

se întîlnește
IDEEA DE CARTE

xat platforme purtătoare de ba- 
loți. Astfel plugurile pot intra 
mai repede in brazdă, sămința 
grăbește către cel de-al doilea 
rod.

In sfirșit. combinele pornesc, 
luate gospodărește în primire 
de oamenii brigăzii a 5-a. Cei 
doi brigadieri își string mîna. 
Deși spre seară, și cei dintr-a 
4-a simt din plin oboseala, li 
s-ar cuveni poate un moment 
de odihnă, nu iau calea casei. 
Pornesc pe urma tovarășilor de 
lucru din brigada a 5-a : da, ei 
știu, ei înțeleg ca nimeni alții 
că un ajutor în plus e binevenit.

Intelectuali în cîmp
Una din tarlalele celor 450 de 

hectare cultivate cu grîu, apar- 
ținind Cooperativei agricole de 
producție Telești. Cel dinții om 
cu care facem cunoștință se re
comandă scurt: Nicolae Saragea, 
învățător pensionar.

— încă aici, la vîrsta dumnea
voastră ? îl întrebăm noi, ispitiți 
de părul alb

— încă, șl 
Nu mă pot 
mîntul care 
poartă. E drept, 
pot arunca sacii 
dar, mă gîndesc, 
la socotit nu strică.

Următorul interlocutor 
Mareș, învățător. Ni se 
vă pe fețe semnul surprizei.

— Mi-a fost elev, intervine 
bătrinul dascăl. Nu putea

colilie.
încă de-o viață, 
desprinde de pă- 

crescut și mă 
nu prea 
grei în 
nici un

m-a
mal 

căruță, 
condei

e Ion 
obser-

să

Combină C-2 cu masa combinei distrusă și rabatorul rupt stă 
părăsită pe ogoarele C.A.P. Bobu

a dării în exploatare a noului 
obiectiv și beneficiarul, care s-a 
. ambiționat" în a asimila într-un 
timp relativ scurt noile utilaje, 
produse complexe în componența 
cărora intră nu mai puțin de 
două mii de repere. Dar, să-l 
ascultăm în continuare pe tova
rășul maistru Ștefan Abăseacă, 
cunoscut nouă, de altfel. încă de 
pe vremea cînd lucra la Între
prinderea de utilaj greu ..Pro
gresul" din Brăila tinde era co
tat. în pofida vîrstei sale tinere, 
drept unul dintre cei mai pri- 
cepuți și harnici muncitori de 
aici.

PREMIERA
CU 90 DE ZILE
MAI DEVREME
— Odată depășite 

debutului, 
dificultățile aferente oricărui în
ceput în „casă nouă" — ne spu
ne dînsul — uteciștii, care dețin

emoțiile
odată trecuți peste

ponderea in totalul salariaților, 
sini deciși să accelereze ritmul 
de muncă și la celelalte două
zeci de rulouri compresoare afla
te deja in faza de montaj. In- 
trucît dacă, față de grafice, am 
acumulat deja un avans substan
țial este de la sine înțeles că 
vrem să-l păstrăm sau chiar să-l 
mărim. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit. se apropie ziua de 23 Au
gust, zi pe care vrem s-o cinstim 
cu rezultate în producție care să 
ne onoreze, faptul că și noi și 
întreprinderea sîntem tineri con- 
stituindu-se într-un stimulent 
spre noi succese.

MILIOANELE PIERDUTE
LA ÎNTREPRINDEREA

Ideea de carte formată la 
noi nu de mult, a atins in
tr-un timp scurt o moder
nitate pe care nu o putem 
trece cu vederea. Spiritul se 
„precipită" asemenea epocii 
bintuită de cantitate, domi
nată de aviditatea vitezei, 
ș.a.m.d. El se divide, se frag
mentează tocmai pentru în
treținerea acestei continui
tăți. înnoirea sau dacă vreți 
„dezavuarea" cărții pe acea
stă cale poate căpăta diver
se înțelesuri. în primul rind 
cea mai acută și mai amară 
ar fi aceea care însoțește re
gretul nostru : „degradai ea" 
capabilă să reducă conside
rabil respectul ,înaintea cu- 
vinlului tipărit. Ea este pe 
deplin întemeiată dacă ne 
gindim la marea religiozita
te nutrită dintotdeauna pen
tru carte. Pentru omul sim
plu litera a ținut loc de lege, 
respectul pentru cel ce a 
scris-o fiind fără margini. 
Există desigur asemenea ca
zuri de coborire exagerată a 
semnificației cărții. Nu mai 
puțin întemeiată mi se pare 
însă și exagerarea inversă, 
de a vedea intr-o apariție o 
carte a universului în țața 
căreia să te prosternezi ca 
înaintea adevărului absolut.

Este o realitate întreținerea 
sacralității literei scrise, mi
tul comunicării prin carte 
dar și mai important mi se 
pare ca într-o epocă cum e 
a noastră, cartea să devină 
o hrană zilnică. Ea coboară 
acest mit pe pămînt, printre 
oameni și in acest caz accen
tuarea funcției dc comuni
care depășește „consecințele11 
uzurii. Acestea fiind premi- 
zele autorului contemporan,

tîndu-le selecții in diferite 
colecții și ediții voluminoase 
de autor. Desigur aceasta în
treprindere este motivată pe 
deplin și servește atit scrii
torilor cit și literaturii. Dar 
ce se intimplă eu scriitorii 
tineri care după un număr 
de cărți simt nevoia unui 
volum selectiv, necesar evi
dențierii evoluției lor ? Exi
sta o colecție „Albatros" la 
editura cu același nume, 
destinată unor astfel dc ne
voi, dar a 1'ost desființată. 
S-au inițiat la Editura Emi- 
nescu (dovada că aceasta c o 
necesitate nu numai o dorin
ță a cuiva) selecții din cei 
mai buni poeți tineri. 
S-a renunțat și la aceasta, 
în acest caz firesc ne între
băm : poetul trebuie să a- 
tingă vîrsta senectuții ca să 
poată tipări o culegere 7 Nu 
cumva trebuie să-i oferim 
posibilitatea unei confruntări 
mai mari cu sine și cu citi
torii ? Pe lingă alte lucruri 
prin aceasta vom putea rea
liza și o mai mare „defrișa
re" in lirismul actual. lu
cru pe care după cite am 
văzui nu-1 pot rezolva a- 
parițiile curente.

NICOLAE IOANA

Semănaturi

învăță to-

Extinderea
în tainele mese-

respectul 
poți res-

gazeta !
unu! birou din

C.A.P. Telești
Foto : GH, CUCU

crească altfel decit în 
muncii. Și munca nu o 
pecta decit făcînd-o.

Aflăm astfel că și 
rul Mareș. cu 20 de ani de dăs
călie in comuna natală, are tot 
atîtea prezențe în „catalogul11 
cimpului. In vara aceasta mun
cește de la încheierea anului 
școlar. In această campanie nu 
a lipsit nici o zi.

Continuăm cunoștințele. Par
că pentru a întregi imaginea de 
azi a intelectualilor satului, 
mătoarele sint : Nicolae și 
Mareș — fiii mai tînărului 
vățător — elevi ai liceelor 
dustriale de construcții din .... 
Jiu și, respectiv, Sadul, și ei in 
plină vacanță, activi.

Numele interlocutorilor se în
mulțesc, carnetele rețin cu a- 
ceeași emoție : Ion Bildea, Va
sile Iordănescu, Gheorghe Fră- 
țilă, Marin Ungureanu, Maria 
Conoiu, Costel Poenaru — me
canizatori și țărani cooperatori, 
toți foști învățăcei ai celor doi 
dascăli din cimp.

ora cînd am ajuns la sediul co
operativei agricole din Bumbești, 
tinărul de 22 de ani Gheorgbe 
Pavel semna de primire în func
ția de casier al C.A.P. „Și to
tuși iubesc agronomia. La ănu 
mă voi strădui să devin student. 
Timpul pe care il petrec aici 11 
voi folosi și pentru o mai pro
fundă inițiere 
riei cîmpului11.

din motive diverse, dorind 
să fie o prezență continuă 
el își punctează fiecare mo
ment cu speranța înlr-o fe
ricită însumare finală a lor. 
De aceea, mai mult decit ori- 
cind se impun imperios an
tologiile în stare să dea ade
vărata față a unui autor. 
Cum se realizează în pre
zent acestea din punctul de 
vedere al înlesnirii apariției 
e o problemă. Anlologați sint 
de obicei autorii ajunși • la 
maturitate. Pe ei cu ușurin
ță ii au in vedere editurile 
și forurile in cauză, facili-

ur- 
Ion 
în- 
in- 
Tg.

Notînd cu plus și minus
1. Cu căruța ruptă în drum. 

Tovarășul Gheorghe Ionescu, di
rector general al Direcției jude
țene agricole, ne mărturisea cu 
dreapta pe inimă : „E drept, se 
mai intimplă cite o mică de
fecțiune la mașină, dar acestea 
sint remediate pe loc". în ziua 
cînd consemnam aceste cuvinte, 
la C.A.P. Bob'u două combine 
trăseseră pe dreapta. „Una are 
o mică defecțiune, iar celeilalte 
i-am luat tractorul pentru ară
turi" — ne spune președintele 
Gheorghe Crețu. A trebuit să 
ne convingem personal că de 
fapt „căruțele" erau rupte de 
mult in drum. Nu de alta, dar 
in prea multe locuri ni se insi
nuase inerenta „mică defecțiu
ne" remediată „pe loc".

2. Cel mai tînăr casier 
județ visează agronomia.

snieii 
tineretului

La ora 
si-

3. Și, totuși. 
Sub cristalul

sediul cooperativei agricole din 
Bengești, două diplome vorbesc 
despre hărnicie. In stradă însă, 
în fața aceluiași sediu, o gazetă 
satirică — Ghimpele — se vrea, 
ca orice gazetă de campanie, o- 
perativă, mobilizatoare, dinami
că. Alături de un ziar datînd 
din 12 iulie expus aici, cîteva 
articole îngălbenite poartă dala 
de 4 mai. încolo nimic.

4. Scurtă statistică,
cînd scriem aceste rinduri, 
tuația campaniei in județul Gorj 
se orezintă astfel : din cele 
20 457 ha cu grîu s-au recoltat 
12 650 ha, reprezentînd 62 la 
sută din suprafață. Au încheiat 
recoltatul cooperativele agricole 
de producție din Ploștina, Că
tune, Valea cu Apă, Arcan.

★

In încheierea acestor în
semnări ținem să aducem 
un public cuvînt de laudă 

celor peste 14 000 de uteciști 
gorjeni din satele județului, a- 
flați in acest virf de campanie 
în plin efort tineresc. Se cuvin 
evidențiați. de asemenea, nume
roși elevi și studenți care, alcă- 
tuiți în brigăzi, participă . la 
transportul griului, eliberarea 
terenului, pregătitul și stivuitul 
paielor.

Despre rodul muncii lor ne-a 
vorbit cu cuvinte alese un to
varăș al lor de generație, secre
tar al comitetului județean 
U.T.C,, cunoscut și ca un pasio
nat al condeiului, colaborator 
permanent al mai multor ziare, 
„colegul nostru de breaslă" Vh- 
sile Crăciun.

0 SCRISOARE, UN RĂSPUNS

predării 
limbilor

Șerban Pirvu, Petroșani : 
Practicarea sporturilor aeronau- 1 
tice se execută numai in regim 
extern, în cadrul aerocluburilor 
județene. Fiul dv. vrea să prac
tice zborul fără motor. Cel 
mai apropiat aeroclub este in 
Craiova. Pentru zborul cu mo
tor sint aerocluburile „Ploiești11 
și „Brașov11 cu sediile în ora
șele respective. Condițiile de 
admitere sint următoarele : vir- 
sta : 16—22 ani ; pentru plano
rism, studii medii, profesionale 
sau opt clase în curs de școla
rizare ; pentru zbor cu motor, 
studii medii sau iri curs de șco
larizare ; să fie apt pentru zbor 
din punct de vedere medical ; 
să fi frecventat cursurile de 
pregătire teoretică și fizică la 
sol in vederea admiterii pentru 
zbor, să primească in acest sens 
calificativul reușii. înscrierile 
se fac 
brie.

necuviincioase, nu le ajută 
însușească meseria. Unele 
te din scrisoare sint insă 
gerate. In gazul neajunsurilor 
reale conducerea cooperativei a 
intervenit cu promptitudine. Un 
exemplu il constituie chiar mu
tarea dv. de la șefa care vă jig
nea. Intre măsurile de care veți 
beneficia se numără : inființa- 
rea atelierului școală, prelucra
rea drepturilor și obligațiilor pe 
care le aveți, stabilirea unor a- 
tribuțiunl concrete pentru con
ducerea secției pe linia asigu
rării unei înalte calificări a uce
nicelor și integrării lor profe
sionale. .

in cursul lunii
Înscrierile

decem-

Constanța : Pe 
te rugăm să ne 
relații precise

aceeași 
trimiți 
despre

G. A. 
adresă 
citeva 
dumneata. Altfel nu avem cum 
să te ajutăm.

Ecaterina Topor, Drobeta Tr. 
Severin : Intr-adevăr. în cadrul 
cooperativei ..Progresul'1 și-au 
făcut loc unele neajunsuri și ați 
procedat bine că le-ați sesizat. 
Unele muncitoare nu se ocupă 
în mod corespunzător de pre
gătirea ucenicelor, au atitudini

Casa de cultură din municipiul Suceava. ION BARBIERU

„DUNĂREANĂ" GIURGIU
(Urmare djn pag. I)

— Nici vorbă. Căci așa după 
cum știm cu toții, nimeni nu 
construiește o unitate' producti
vă numai de dragul de-a o face. 
Cînd se ia o asemenea hotărire 
se are in vedere utilitatea. sa 
in contextul întregii economii, 
aportul pe care-1 poate aduce 
avuției naționale, aport care, 
trebuie menționat, se cere con
cretizat fără intirziere imediat 
după depășirea momentului inau
gural. pe tot parcursul func
ționării ei apoi. Indiscutabil in
să, atingerea acestui deziderat 
impune din partea tuturor fac
torilor responsabili luarea ace
lor decizii care să conducă la 
o bună utilizare a spatiilor con
struite, la folosirea judicioasă a 
utilajelor, a forței de muncă și 
a timpului de lucru.

— Se pare însă că la „Dună
reană" Giurgiu aceste premise 
obligatorii ale rentabilității nu 
s-au bucurat de atenția nece
sară. Facem această afirmație 
gindindu-ne că nu demult tre- 
cind prin secțiile sale de fabri
cație, am observat că multe din 
războaiele de țesut, care ar tre
bui să funcționeze aul ornat, 
„merg manual", cu o producti
vitate incomparabil mai mică 
decit cea prevăzută in proiect.

— Mai exact din 2 412 războa
ie instalate funcționează auto
mat doar 250, adică puțin peste 
e zecime din numărul total.

— Care este motivul acestei

irosiri flagrante de capacități 
productive ?

— Operațiile de automatizare 
a războaielor trebuiau efectuate 
de întreprinderea de utilaje 
pentru industria ușoară din Tg. 
Mureș. Cum eșalonarea pe eta
pe nu a fost respectată, rezul
tatele negative n-au intirziat să 
apară, ele suprapunindu-se pes
te celelalte „datorate" tot mo
dului defectuos de a lucra a ce
lor implicați direct in buna 
funcționare a noului obiectiv.

— Vă reîeriți, probabil, la în
treprinderea „Tehnometal"
București care avea obligația de 
a pune in funcțiune mașinile 
de termosol și termofixat, uti
laje plătite cu bani grei, sosite 
la „Dunăreană" dar care stau, 
pentru care se plătesc amorti
zări ce încarcă prețul de cost 
în dauna rentabilității.

— Intr-adevăr. dar nu numai 
la acest exemplu mă refer. Am 
in vedere, de asemenea, că în
săși beneficiarul a achiziționat 
din import o seamă de mașini
— urzitorul de benzi, automa
tele „Malo“, mașinile de cusut
— fără a se îngriji și de procu
rarea pieselor de schimb afe
rente, astfel incit acum multe 
dintre aceste utilaje sint prac
tic scoase din funcțiune tocmai 
datorită lipsei reperelor despre 
care vorbeam. Iar dacă la toa
tă această lipsă de responsabili
tate — in lanț i-aș spune — 
adăugăm faptul că in întreprin
dere datorită insuficientei aten

ții acordate instaurării unui cli
mat disciplinar adecvat s-au în
registrat in primul semestru nu 
mai puțin de 181 960 ore ab
sențe nemotivate, că datorită 
slabei calificări a muncitorilor 
alte 176 092 ore au fost necesa
re efectuării reparațiilor acci
dentale nu este de mirare că 
față de un plan de 7 760 mii 
bătăi/oră război au fost realizate 
doar 5 753 mii bătăi/oră război, 
că în locul beneficiilor au fost 
trecute în cont pierderi de mili
oane lei.

— In concluzie deci, pentru ca 
și la „Dunăreană" Giurgiu acti
vitatea productivă să fie În
scrisă cit mai grabnic pe coor
donatele eficienței economice se 
impune ca atit întreprinderile 
numite pentru neonorarea obli
gațiilor ce le reveneau cit și 
unitatea industrială in cauză să 
treacă neintirziat la luarea ace
lor măsuri capabile să determi
ne intr-un timp cit se poate de 
scurt depășirea situației critice 
create, știindu-se că orice ter
giversare va aduce alte daune 
însemnate economiei naționale, 
va diminua în continuare avu
tul nostru, al tuturora.

— îmi permit să menționez la 
capătul acestei convorbiri că, 
de altfel, în urma unei analize 
la obiect efectuată de o Comisie 
a Controlului Muncitoresc s-a 
stabilit deja un plan de măsuri, 
cu termene concrete de execu
ție ,a căror aplicare să contri
buie la producerea revirimentu
lui seonlat.

să-ți 
fap- 
exa- străine

NOTE DE LECTOR
Matei Petrina, eul narator 

în acest ultim roman al lui Cor- 
neliu Ștefanache și, în același 
timp, personaj principal al căr
ții, este un dominat de inerție 
dar totalmente opus tipului „a- 
patic11, categorie din care, intr-o 
cronică, fusese considerat că 
face parte. Dimpotrivă, f’etrina 
trăiește mereu, cu mare inten
sitate, drama imposibilității de 
desprindere din latitudinea 
propriilor neputințe. Tot timpul 
personajul consemnează cu o 
dureroasă conștiință fuga sa din 
fața unor înfruntări decisive..." 
„Nu știu de ce aveam senti
mentul că mă îmbolnăvisem și, 
ca în copilărie, știam că som
nul mă va vindeca". Fraza e 
caracteristică. Petrina își cau
tă mereu un înveliș protector, 
care să-l pună la adăpost de 
necesitatea de a despica bărbă- 
tește valurile existenței. în a- 
celași timp omul își dă perfect 
seama de meschinul său sub
terfugiu și tocmai această do
rință de a-și pune în fața pro
priilor ochi o mască nimicită de 
posibilitatea proprie de a vedea 
dincolo de ea, dă interesul 
pentru acest roman analitic. 
Matei Petrina iubește o fată, 
Malvina, dar tatăl ei se opune 
categoric căsătoriei I în fața 
răspunsului său implacabil tî- 
nărul notează : „îmi venea să 
urlu, mă simțeam goluț, umi
lit, mediocru. Am început să-1 
rog, i-aș fi sărutat mîinile ace

lea mari și neliniștite să nu-1 
aud vorbind altfel. Atunci 
mi-am dat seama că toată via
ța mea pină a ajunge acolo, în 
fața lui fusese, printre altele, 
și o cumplită dorință de a avea 
lingă mine un bărbat. Am sim
țit cu adevărat absenta tatălui 
meu, puterea lui care m-ar fi 
putut smulge de acolo". Intr-a
devăr, Petrina crescuse fără 
tată, dar dorința este caracte

tei își propune de atitea ori, 
scrîșnind din dinți, să termine 
o legătură inavuabilă cu Mal
vina și tot de atîtea ori capitu
lează. Plecarea sa pe un șan
tier. cit mai departe de fosta 
iubită, trebuie privită ca o ab
dicare de la a găsi singur o so
luție. Pe șantier, viața lui Pe
trina se leagă de cea a unei 
foarte tinere fete, dar nu dra
gostea este esențială in această 
disperată tentativă de apropie
re din partea lui. ci nevoia de 
a fi ocrotit. Deși fata, Irina, are 
reacții tipic feminine de spai
mă și nesiguranță (insuficient 
studiate de autor) în realitate

Constantin Topor, Drobeta 
■Tr. Severin : Sesizarea dv. nit 
se confirmă. în H.C.M. nr. 2105/ 
1969 și scrisoarea Ministerului 
Muncii nr. 8661/1972 se preci
zează : „...in ce privește recali
ficarea unor muncitori, în mă
sura in care aceasta se face in 
meserie înrudită, la determina
rea vechimii pentru încadrare 
in categorie se pot lua in cal
cul și perioadele lucrate în me
seria înrudită, dindu-se astfel 
posibilitatea încadrării lor în ca
tegorii de salarizare mai mari, 
care să le asigure și salariile 
avute anterior". Cei doi tineri 
de care vorbiți au prioritate 
față de dv. Ar trebui să reți
neți și faptul că ați fost înca
drat la o categorie superioară 
(5,50 lei ora, in loc de 5,20 lei) 
în scopul permanentizării for
ței de muncă.

Elisabeta Burdulea, Uricani, 
jud. Hunedoara ; Secretariatul 
Comitetului județean Hunedoara 
al U.T.C. a întreprins, pe baza 
scrisorii dv., o anchetă și a con
stat că fetele respective au o 
situație bună la învățătură, sint 
disciplinate, doresc să mun
cească. Problema a fost soluțio
nată : una dintre ele lucrează 
la întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani, cealaltă la Fa
brica de stilpi hidraulici vul
can.

Tudose Vasile, Breaza : Fiul 
dv., care a abandonat școala in 
ultimul trimestru, are înclinații 
practice și ar dorj să se cali
fice la locul de muncă. Faptul 
că nu a împlinit 16 ani este un 
impediment și trebuie să-l aju
tați să înțeleagă acest lucru. I 
s-a creat posibilitatea să susți
nă în toamnă lucrările de con
trol restante din trimestrul al 
III-lea, și să absolve învățămin- 
tul de cultură generală, după 
care se va putea califica la lo
cul de muncă.

Pentru a afla noutăți în le
gătură cu extinderea studiu
lui limbilor străine, măsură a- 
doptată de Hotărîrea recen
tei Plenare a C.C. al P.C.B. 
cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea invățămîntului. 
ne-ani adresat prof. Marieta 
Sava, director 
Educației și 
care ne-a informat: 
seama de importanța acestor 
discipline pentru accesul la 
cuceririle științei și tehnicii 
contemporane și ridicarea ni
velului de cultură al tinere
tului, Ministerul Educației și 
învățăm!ritului va extinde 
predarea limbilor străine — 
cu începere din următorul an 
școlar — la incă 1 000 de cla
se a 11-a, din cadrul școlii 
generale, ceea ce va conduce 
la dublarea numărului acestor 
clase. Tot din toamnă, în cla
sa a Vl-a se va introduce, 
treptat, studierea celei de-a 
2-a limbi străine. Acțiunea se 
va încheia în 1976. In ceea 
ce privește grădinițele, copiii 
de 4—5 ani vor avea șl ei 
posibilitatea de a dobîndi pri
mele noțiuni de engleză, fran
ceză, germană și rusă 
cursuri special organizate, 
cererea părinților.

Măsurile de dezvoltare

in Ministerul
1 nvățămintu lui. 

Ținînd

in 
la

a 
invățămîntului limbilor străine 
vor fi sprijinite de programe 
astfel elaborate incit elevii să 
reușească în final a folosi bine 
limbile străine învățate. In 
contextul acestor preocupări 
în procesul de predare va fi 
extinsă folosirea mijloacelor 
moderne auxiliare ca : labora
toare lingvistice, discuri și 
benzi de magnetofon cu im
primări de texte etc.

(Agerpret)
P. IA DI A

suma o rănpundere, de data 
aceasta fiind vorba de acea a 
căsătoriei.

In afara lui Petrina, însă, nici 
un. personaj nu trăiește îndea
juns in plan epic. Cîteva încep 
să se schițeze, contururile pro
mit evoluții interesante, pe 
care scriitorul, grăbit, uită să 
le mai urmărească : Malvina, 
soțul ei, Datcu, care în clipa 
cînd femeia îi mărturisește că 
il înșală începe să plîngă în ho
hote, tatăl Mal vinei, un om 
blind, in aparentă înțelegător, in 
fond obtuz, tuturor acestora 
nu li se dă răgazul necesar 
pentru a avea o viață proprie.

ștTeXche: ziua uitării
ristică pentru nevoia ca un al
tui, sau ■ altcineva sau altceva 
să-i ia de pe umeri greutățile pe 
care singur ar trebui să le 
poarte. De notat că personajul 
nu are nici măcar măreția umi
linței. Pină și aici găsim o re- 
fulare : lui Petrina îi vine să 
urle, dar nu urlă.

Semnificative • pentru Petrina 
sînt relațiile sale sentimentale. 
Dacă pe Malvina nu o poate 
determina să se căsătorească cu 
el. va fi tot așa de neputincios 
mai tirziu să se determine pe 
sine însuși, să renunțe la aceas
tă femeie, acum măritată, și 
care continua să-l viziteze. Ma

Petrina este o liană ce caută a 
se agăța de trunchiul unui co
pac vinjos. Regretabil este că 
romancierul a găsit o soluție 
cam comodă pentru această po
veste de dragoste. Irina moare 
într-un accident de șantier, 
înainte însă de aceasta, Petri
na dăduse semne de derută, se 
făcea simțită o șovăelnică do
rință de a o părăsi pe fată. A- 
ceastă dorință motivată de o 
gelozie absolut nejustificată dă 
încă o dată in vileag neîncre
derea în sine însuși a persona
jului, imposibilitatea de a-și a-

Cel mai interesant dintre per
sonajele secundare se anunță a 
fi Dobrin, un bărbat matur, 
despotic, bețiv, de o energie 
nebună. Dobrin, prin încăpățî- 
nârea sa cvasidementă, este 
unul dintre cei răspunzători 
pentru catastrofa întîmplată pe 
șantier. Nu singurul, căci la fel 
de vinovat dintr-un anume 
punct de vedere este Petrina, 
care nu a avut curajul să-i facă 
o opoziție eficientă. La Dobrîn 
se conturează o eronată idee 
asupra permisiunii de a greși 
pentru cel care a avut multe

de îndurat. Iată ce-i mărturi
sește el lui Matei : „Am avut 
dreptul să ne rostim, să ne a- 
rătăm numai în lupte, în mar
șuri, în secetă și nopți albe, iar 
mai tirziu în dezbateri politice, 
mereu cu renunțări, uitînd ide
alurile personale de la care 
pornește, în ultimă instanță, tot 
ce este omul. Poate exagerez, 
dar unul ca mine prea tirziu 
și-a adus aminte, sau chiar dacă 
am știut n-am avut curajul 
să-mi mărturisesc cit eram de 
tînăr și de vioi pe atunci. Da, 
eu sint unul dintre acești oa
meni care la douăzeci și unu 
sau mai puțin, în loc să fi fă
cut declarații de dragoste fete
lor, să mă fi culcat cu ele, tră
geam cu pușca Și ucideam ea 
să ou fiu ucis. Apoi.?... Da, 
apoi... Cam asta-i ! Și vine 
unul ca tine și încearcă să facă 
ordine în mine, in sufletul 
meu..."

De aici s-ar fi putut porni un 
întreg roman al nejustificărij 
erorii prin merite anterioare, 
iar Dobrin ar fi putut fi o foar
te interesantă apariție, dar deși 
romancierul zăbovește asupra 
sa mai mult decit o face cu 
alte personaje, nici aici atenția 
acordată nu este suficientă.

Romanul este indiscutabil in
teresant prin figura lui Matei 
Petrina și este limpede că scri
itorului îi convine o formulă de 
narațiune cu un număr minim 
de personaje analizate însă mi
nuțios, căci Înclinațiile sale in
contestabile merg în direcția 
unei proze psihologice.

VICTOR ATANASIU
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Mă prind ca-ntotdeauna cu stele-n albastre nunți ; 
E timpul larg, deschis, in care sameni
In doine și pe crestele de munți 
Istoria acestor fără moarte oameni...

Te am in mine, țara mea de dor,
In răzvrătirea mărilor de verde,
Cind păsările-aduc cu ele soarele în zbor 
Și glasul tău la mine se tot pierde

elevul 
anul 

in- 
tn-

DIRECTOR
Ing. GH. ISTRATESCU 
MEDIC VETERINAR 

dr. I. PERIN

cern
iși merită 
numele.

Voia bună înconjoară va
canța studențească" 

Foto : ȘTEFAN WEISS

MUȘAT EMIL VALENTIN
Liceul „Nicolae Iorga", 

Vălenii de Munte
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Vara studențească
abia a început!

Ne răspunde la două întrebări 
STELIAN CORNELIU MOȚIU.

secretar al consiliului U.A.S.C.R.
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In ținutul Brăilei, într-o îm
părăție de stejari, în tabăra 
pionierească, gazda mea, Spiru 
Mihaela, elevă în clasa a IV-a 
îmi spunea în timp ce admi
ram căsuțele viu colorate ale 
taberei de pionieri de la 
Lacul Sărat, că din prima zi 
a comparat această tabără cu 
o imagine de basm.

Din cîte mi-am putut da 
seama frumusețea nu este insă 
singura calitate a locurilor. 
Cele 31 de căsuțe in care sint 
cazați 165 de pionieri oferă 
condiții deosebite de locuit 
micilor locatari. In plus, ta
băra este dotată cu terefiuri 
de volei, mese de tenis, lea
găne, un teren pentru tenis 
de cimp, toate folosite din 
plin de pionieri. In afara ac
tivităților sportive, in progra
mul taberei de la Lactd Sărat 
sint înscrise excursii și dru
meții, concursuri literare, re
prezentații teatrale pe scena 
teatrului „Luminiș". Fiecare 
seară de vacanță se încheie in 
jurul focului de tabără cu tin- 
tece pionierești, concursuri 
organizate spontan, focuri.

E. R.
Foto : O. PLEC AN
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— Cum se efectuează practica studențească in brigăzile 
științifice complexe, de exemplu.

— Timp de 20 de zile, opt asemenea brigăzi studențești 
conduse de cadre didactice s-au deplasat in sate ale ju
dețelor Iași, Timișoara, Bihor, Bistrița și Tulcea. Formate 
din studenți sociologi, mediciniști, economiști aceste brigăzi 
au acționat cu sprijinul comitetelor județene U.T.C. potri
vit unui program stabilit în colaborare cu Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și Ministerul Educației și în
vățământului. Studenții au participat la viața satului, s-au 
intilnit și au discutat cu țărani, au încercat să cunoască cît 
mai multe aspecte ale universului spiritual al locuito
rilor din zonele studiate. Alte șase brigăzi studențești, de 
data aceasta folclorice, continuă și după încheierea sta
giului de practică să se deplaseze în zone de interes spe
cial din punct de vedere al creației populare — cum ar fi 
cele din Maramureș, Bihor și Argeș. Aceste brigăzi au, de 
asemenea, un caracter complex, implicînd în cercetarea fol
clorică nu numai studenți filologi ci și sociologi, arhitecți 
ș.a. Ei și-au propus să descopere noi tradiții folclorice, să 
pună în evidență tendințe necunoscute in dezvoltarea ac
tuală a creației populare — aspecte ce vor fi incluse în 
comunicările viitoarei sesiuni științifice de folclor — șl să 
contribuie la îmbogățirea repertoriului formațiilor folclorice 
studențești.

— Ce înseamnă în acest an o vacanță plăcută și utilă 1
— în primul rind taberele de odihnă tradiționale de 1 

Costinești, Sinaia, Piriul Rece, Tușnad care vor cuprinde 
cca. 12 600 de studenți.

Și în această vară tabăra de odihnă și instruire de la Iz
vorul Mureșului va găzdui începind de la data de 1 august 
mai multe serii de studenți, cadre ale A.S.C. care lucrează 
în domeniile : sportiv, social-gospodăresc, propagandă și 
cultură ș.a. în prima jumătate a lunii august, tabăra de la 
Suceava va găzdui activul A.S.C. din institutele de artă și 
cam în aceeași perioadă la Brașov se vor întilni studenți 
care s-au distins în activitatea științifică, precum și cadre 
ale A.S.C. care muncesc în domeniul profesional.

G. RUTA

ATELIERUL DE PRODUC
Fotografia alăturată este făcută în atelierul de 

producție al studenților Facultății de automatică 
de Ia institutul Politehnic din București. O 
practică ce se materializează in produse utile 
economiei naționale, așa cum sint panourile de 
automatizare (din fotografie) destinate stațiilor 
de betoane. Citeva informații ne dă TEODOR 
BALAN, student anul II : comanda a fost de 15 
panouri de automatizare. Am format grupe de 
3—4 studenți și am luat in primire cite un panou 
pe care am montat, conform schemei, toate apa
ratele pe care le vedeți. Aș minți dacă aș spune 
că a fost ușor mai ales Ia inceput. Acum insă 
aș avea curaj să mă apuc, de unul și mai com
plicat. Și cei mai important este că. după ce ai 
pus mina și ai montat o asemenea instalație, 
schemele de la curs nu țf se mai par niște lucruri 
abstracte ci, aș putea spune, că le simți.

BORIS .IORA, asistent : Cind am contractat 
lucrarea ne bazam pe o practică de patru săptă- 
mini. Ei bine deși ea s-a redus cu o săptămină. 
studenții au reușit să execute in termen panou
rile.

VASILE OLARU, maistru, responsabil cu prac
tica din partea Uzinei „Automatica" : Eu atita

angajamen- 
viitorilor con

structori care se pre
gătesc pentru pro
fesie in cadrul Gru
pului școlar de pro
fil din Tg. Mureș.

— în aceste zile, 
aproape jumătate din 
efectivul nostru, ne 
informează ing. Ele
na Socol, directoa
rea liceului de con
strucții, este concen
trat la edificarea a 
8 ateliere pentru 
școală, care vor fi 
terminate la 1 sep
tembrie. Restul ele
vilor sint repartizați 
la diverse puncte de 
lucru ale șantierelor 
din cadrul Trustului 
de construcții-mon- 
taj.

La Dimbul Pie
tros, la Uzina de apă. 
la Baza de produc-

ție a Trustului de 
construcții-montaj la 
Grupul de insta
lații, elevii pot fi 
identificați doar du
pă ecusoane. Activi
tatea lor se confun
dă cu cea a lucrăto
rilor salariați. For
mula adoptată de 
școală in colaborare 
cu întreprinderea 
care patronează or
ganizarea și efec
tuarea practicii, de 
a încadra elevii in 
echipele de pe șan
tier iși dovedește e- 
ficiența. Pe 
Andrei Bandi, 
3 B, l-am găsit 
tr-o echipă de 
stalatori.

— în momentul 
de față, ne mărturi
sește, verificăm ra
diatoarele care ur
mează să fie instala-

te în apartamente. 
Pină acum am lu
crat la canalul ■ ter
mic pentru blocu
rile E.

— Elevii sint foar
te silitori, ne asigu
ră Attila Demeny, 
maistru pe șantierul 
nr. 6 instalații elec
trice. Tablourile, de 
siguranță realizate 
de ei, împreună cu 
muncitorii noștri, vor 
fi folosite în blocuri, 
la hotelul O.N.T. din 
Sovata și la alte 
construcții.

Realitățile întîl- 
nite pe șantiere 
ne-au convins că 
practica în produc
ție a viitorilor 
structori 
pe deplin

MIRCEA BORDA

TINERETULUI" TIMIȘOARA
în perioada 30 iunie — 20 

iulie 1973, in cadrul între
prinderii noastre, au efectuat 
stagiul de practică un număr 
de 19 studenți din anul II 
gr. 222 al Facultății de me
dicină veterinară Timișoara, 
îndrumați de asistentul Radu- 
Palicica.

Pe parcursul zilelor de 
practică studenții au dat do
vadă de atașament și dragos
te față de profesie, de con
știinciozitate față de . munca 
prestată, de respect față de 
personalul unității, însușin- 
du-și necesarul de cunoștințe 
al primei practici de speciali
tate în producție.

La cererea unității, în pe
rioada desfășurării practicii, 
studenții au ajutat la termi
narea unor lucrări urgente 
de sezon, înscriindu-și în 
jurnalul colectiv al grupei și 
un număr de 840 ore muncă 
voluntar patriotică.

în virtutea celor arătate 
mai sus, unitatea noastră se 
declară mulțumită cu activi
tatea desfășurată de către 
studenții sus amintiți, iar 
pentru ajutorul acordat uni
tății, aducem calde mulțu
miri institutului, facultății 
studenților.

Elevi la treieratul griului la C.A.P. Scoarța, județul Dolj 
Foto : GH. CUCU CĂTRE „SClNTEIA

vreau să vă spun : toți au lucrat ca niște adevă- 
rați muncitori de înaltă calificare.

Dr. ING. STELIAN POPESCU , responsabil cu 
practica din partea Facultății de automatică : In 
acest atelier am executat diferite produse și în 
practica curentă din timpul anului, dar de data 
aceasta lucrarea a fost mult mai complexă și 
mai pretențioasă. Gîndiți-vă, numai, că cele 15 
panouri la care au lucrat 60 de studenți repre
zintă o producție marfă de aproape un mil’r;n 
de Iei. Am organizat munca ca în fabrică, în două 
schimburi, de la 6,30 dimineața pină la orele 
22,30 seara. Ne gîndeam chiar, cind am aflat că 
practica este numai de trei săptămîni să intro
ducem și schimbul trei. Trebuie să mulțumesc și 
conducerii întreprinderii „Automatica", de la 
care am preluat această comandă, pentru înțele
gerea acordată și cred că studenții au dovedit că 
merită să li se acorde toată încrederea.

într-adevăr studenții au dovedit din plin că 
pot sâ lucreze ca niște adevărați muncitori. Așa 
cum atelierul de producție al Facultății de auto
matică. dovedește că atunci cind există preocu
pare, practica studențească se poate transforma 
într-o deosebit de utilă formă de învățămînt.

Promisiuni...
în comuna noastră, 

mănești, punctul 
pornesc pionierii și 
celor patru școli 
către
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De la început am să vă 
spun că mă numesc Dan Ma- 
tache, căpitanul echipajului 
Phoenix al Școlii generale nr. 
3 Țintea — Băicoi. Cred că 
v-ați dat seama de la început 
că este vorba despre o expe
diție a școlii noastre. Echipa
jul este format din zece mem
bri printre care și doi ute- 
ciști, care au activat în școala 
noastră și care acum au urmat 
mai departe luînd cu succes 
examenul de admitere. Ei aș
teaptă cu mare bucurie să 
facă parte din echipajul 
tru, iar noi îi primim 
multă bucurie pentru că 
vor ajuta. Traseul nostru 
în partea de nord a Moldo
vei, în 
T raseul 
nostru 
locurile, 
fi folclorul de pe acolo. Pen
tru această expediție ne-am 
pregătit, făcînd antrenamen
tul necesar în aer liber, pe 
dealurile din împrejurimile 
noastre. Așteptăm cu mare 
bucurie ziua care nu va în- 
tîrzia. închei aici ceea ce 
v-am prezentat pe scurt des
pre echipajul nostru.

Dăr- 
de unde 
uteciștii 

generale 
promisiunile vacanței 

este Școala generală de 10 
ani numărul I. Sursă de 
cunoștințe în timpul anului 
școlar, ea se dovedește a fi 
și o bună gazdă a vacanței. 
Aici se înalță focurile de 
tabără pe dealul Cărăboaia, 
drumeții șl excursii cu iti- 
nerarii vâri arte, șezători li
terare, seri de carnaval, 
competiții 
participat 
manifestări șl le-am apre
ciat în primul rînd ca elevă 
a Liceului pedagogic din 
Bacău, venită în comuna 
Dărmănești pentru practica 
de specialitate, apoi ca lo
calnică și ca fostă elevă a 
școlii generale nr. 1 — gaz
da acestei vacanțe „mari".

Deși in curind va expira 
perioada de practică pedago
gică, voi rămîne în continua
re aici in comună. M-au con
vins s-o fac necesitatea și 
importanța acțiunilor pe care 
tinerii din comună și-au 
propus să le ducă la bun 
sfirșit. Doresc să fiu colega 
unei astfel de vacanțe.

La Bălcești

DORU MOTOC

MONICA MUNTEANU 
comuna Dărmănești, Bacău

Obcinele Bucovinei, 
este frumos fi scopul 
este de a cunoaște 

obiceiurile, datinile

vâri arte, 
seri de

sportive. Am 
la toate aceste

au sosit istoricii...

EMILIA POPESCU

Foto : S. SPIREA

O formulă

originală
O formulă interesantă, poate cea mai intere

santă și bogată în posibilitățile de a fructifica 
zilele senine ale vacanței o intilnim la tabăra 
de autoservire de la Școala generală nr. 1 Săcă- 
datul de jos. Acum, oaspeții școlii generale sint 
elvii de la Casa Pionierilor din Reghin și Școala 
generală din Sărmășel. „Tabăra de autoservire". 
O formulă care pentru buna desfășurare a va
canței presupune un efort colectiv, masa se pre
gătește în comun, grijile aprovizionării îi implică 
pe toți membrii colectivului, fiecare e membru 
egal în drepturi și îndatoriri intr-o gospodărie 
in care grija cea mai mare o constituie totuși 
odihna activă, destinderea, turismul. Cu ajuto
rul studenților practicanți ai Institutului peda
gogic din Tirgu Mureș programul se înscrie bo
gat. în numai 7 zile s-au explorat împrejurimile 
comunei, punctele de cel mai mare interes tu
ristic ca : Sighișoara, orașul și muzeul istoric din 
Castelul Medieval, Cristurul Secuiesc, monumen
tul lui Petofi Săndor, Odorheiul Secuiesc și Fa
brica de ață, comuna Lupeni și monumentul scri
itorului Tamasi Aron, Olarii de la Corund, Sali
na de la Praid și Lacul Sărat și nelipsită a fost 
baia în Lacul Ursu, mica mare sărată a Sovatei. 
Și vacanța continuă, dar „acum... acum în tabără 
se fierbe orezul cu lapte pentru masa de seară 
și toți „tăbărașii" sint concentrați să-1 aleagă bob 
cu bob. așa cum bob cu bob culeg diminețile se
nine ale acestor șapte zile de vacanță...

A. B.

IZVORUL MUREȘULUI
i

Nu, motive să ne plîngem de 
tabără de la Izvorul Mureșului 
nu există. Dimpotrivă a fost o 
tabără in care 400 de secretari 
U.T.C. veniți de pretutindeni din 
țară, au pus în comun tot ce-au 
avut mai bun : pricepere, în
țelepciune, putere de muncă, 
pasiune, încredere, dragoste. Am 
trăit și am muncit împreună 
timp de 10 zile, timp în care 
am modelat din sentimente no
bile și durabile, o ființă cu su
flet mare și inima albastră : 
poate că de fapt așa ar fi tre
buit să se cheme numai una 
dintre cele 10 grupe ale tabe
rei (e vorba de grupul I—Bucu
rești) ci chiar această tabără : 
„Tabăra prietenilor secretari 
U.T.C." sau simplu „Tabăra prie
teniei".

S-ar putea ca unora, celor ve
niți pentru întîia dată într-o 
astfel de tabără, ca să le fi a- 
părut ca o amenințare perma
nentă la liniștea existenței lor, 
căci tabăra era întîi de instruire 
ți apoi de odihnă. Și-au dat 
seama însă, in aceste 10 zile — 
ce număr mic este totuși 10, în 
comparație cu visurile noastre, 
care mergeau sus, sus, spre 21

o
tabără de instruire și odihnă a 
secretarilor U.T.C. din licee și

prl- 
sec- 
unei 

la 
fata

ce înseamnă cu adevărat

a vicepreședinților consiliilor 
județene ale elevilor.

Pe omul de lingă tine ai 
lejul să-1 cunoști în toate 
vențele importante ale 
zile din viață : îl vezî 
dezbateri retrăindu-și in
tuturor necazurile și bucuriile, 
grijile și satisfacțiile unui întreg 
an școlar de secretar U.T.C., ii 
urmărești apoi pe terenul de 
sport, unde-și lasă o parte din 
suflet, poate cea mai zbuciu
mată, cea mai înflăcărată, îl 
observi seara la dans, si-ți șop
tești ție însuți, cu uimire poa
te : „Ce om de viață !", sau pur 
și simplu îl simți iubind. Și așa... 
constatare lîngă constatare, ca 
și cum ne-am fi cunoscut de-o 
viață, ne pomenim că de fapt 
sîntem cu toții cei mai buni 
prieteni.

Prietenia nu ne-a împiedicat, 
însă să facem din programul ta
berei o continuă întrecere intre 
grupe, începind cu ordinea și 
curățenia in vile, continuind cu 
serviciul pe tabără și sfîrșind 
cu concursul intre imnuri (fie
care grupă și-a compus cîte un 
imn). Singură ploaia nelipsită 
in fiecare zi, stricind peisajul și 
umbrind clipele de visare a în
cercat, fără succes, să ni se opu
nă. Izvorul Mureșului n-a însem-

nat, in ceea ce privește posibili
tățile de afirmare a talentelor, 
numai sport. Comandamentul ta
berei, a cărui activitate s-a ba
zat pe principiul autoconducerii, 
a organizat prin comisia cultu
rală concursuri de muzică ușoa
ră (cîștigător Cristea loan) și 
de muzică populară (cîștigătoa- 
re Olimpia Ciocoiu). Mai mult 
chiar, am asistat și la un spec
tacol dat de taraful „Cîntece- 
lul“ din Galați, ai cărui membri 
au stat în tabără, cu noi. Poe
ții și-au cîntat din versurile lor 
in cadrul unui concurs de crea
ție originală (cîștigătoare Cuibus 
Simona).

Și totuși, în protida a tot ceea 
ce a însemnat frumos la Izvo
rul Mureșului, în ciuda ulti
melor zile de tabără, fiecare des
părțire însemna pentru noi un 
bun care ni se fura, ca și cum 
ceva ce ne aparținea ne era 
smuls fără nici o posibilita
te pentru nOi de a întreprinde 
ceva (voi uita vreodată 
în care privirile legate 
neau stavilă în drumul 
lui ?), in ciuda tuturor 
lucruri, încerca sentimentul 
Izvorul 
amintire 
mec.

clipele 
se pu- 
trenu- 

acestor 
că 

Mureșului rămîne o 
frumoasă, plină de far-

ANDREI ZINCA

La Bălcești pe Topolog, s-a deschis o tabără 
de un profil aparte. înscriindu-și pe frontispi
ciu denumirea „Prietenii Muzeului Bălcescu" ea 
reunește 40 de purtători ai cravatelor roșii, pa
sionați de cunoașterea trecutului, membri ai 
cercurilor de istorie din județul Vîlcea. Festivi
tatea inaugurală a prilejuit totodată și o întîl- 
nire cu tînărul cercetător Horia Nestorescu, di
rectorul Muzeului memorial din localitate, pre
cum și o vizită la acest admirabil așezămînt de 
istorie și simțire românească. Sub arcadele pati
nate de vreme ale muzeului au răsunat cîntecele 
și poeziile patriotice interpretate de pionieri.

în programul de activitate al taberei sint în
scrise acțiuni intresante : cercetări de istorie lo
cală, întîlniri cu activiști de partid, vizitarea u- 
nor locuri din împrejurimi legate de familia Băl
cescu, concursul „cine știe cîștigă" pe teme de 
istorie, precum și numeroase activități recreative.

— Intenționăm să asigurăm taberei un profil 
de cercetare științifică îmbinată cu activitățile 
cultural-educative — mi-a declarat tovarășul Ghe- 
orghe Pantelimon, președintele Consiliului jude
țean al organizației pionierilor. Este o experien
ță care sperăm să se soldeze cu rezultate bune 
atît in planul formativ cit și educativ și recrea
tiv.

DAN MATACHE
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SÎMBĂTA
ÎN FIECARE
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nord de Tecuci, 
la Țigănești, pe 
o poartă de tre-

într-o 
condus 
pozi/ia

Pe 
fete

ochi
ire-

drepți.
C. ION

la noi!"
âti venitla crosul taberei. Știți, noi orga

nizăm aici și multe competiții 
sportive, de volei, handbal, fot
bal, tenis, șah, crosuri. Avem 
apoi concursuri culturale, între
ceri între brigăzile artistice de 
agitație, excursii, acțiuni plăcute, 
dorite de tineri. Se încheagă aici 
prietenii frumoase 
atunci

I

r
ț

r
\
\
\ 
\
\

)

J

Piatra Neamț își face, de ce să 
să nu recunoaștem, cu prisosință 
datoria de gazdă. Pe străzi și în 
parcuri, peste tot își etalează cu 
generozitate cartea de vizită. Sd 
adăugăm la acestea ospitalitatea 
moldovenească și vom înțelege 
pentru ce e pnul din cele mai 
solicitate centre de vacanță. Ca 
și în alte veri, sezonul estival ’73 
aduce un fluviu de iubitori ai 
drumețiilor, turiști români 
strejini, de toate vîrstele. între ei 
se află mulți, foarte mulți copii 
în tabere și cantonamente, ex
pediții și excursii. Am întîlnit 
aici, în Piatra Neamț, pe cei mai 
huni jucători de volei din școlile 
sportive ale întregii țări. Toate 
județele și-au trimis în vechea 
Petroclavă, tinerele speranțe, pu- 
nîndu-le la dispoziție cele mai 
bune condiții: iar fetele frumoa
se și bine legate, iradiind sănăta
te, răspund cu brio așteptărilor,. 
După numai două săptămini de 
antrenamente complexe, greșelile 
de tehnică sînt corectate, stiluri
le se uniformizează și metodele 
noi sînt asimilate. Sport și plim
bare, sport și muzică simfonică, 
sport și instruire. Nu lipsesc nici 
competițiile ca de pildă „Cupa 
de ciocolată", împărțită de grupa

2 și grupa nr. 8.
- Aici totul este programat, 

calculat în așa fel incit disciplina 
și continuitatea în pregătirea fi
zică se împletesc fericit, iar noi 
sîntem beneficiarele, ne spun 
Elvira Alexie și Silvia Firan.

Prietenia a șters diferența de 
vîrstă (13 și respectiv 19 ani) și 
schimbul de experiență a cimen
tat pentru viitor relațiile care 
erau la, început de simplă cole
gialitate. ...

Poposim apoi la Tabăra 
pionieri și școlari instalată 
localul Liceului pedagogic. Co
piii de la 7 la 16 ani își petrec 
două săptămîni în orașul din 
mijlpcul munților. Dar., joaca 
este joacă și curățenie — nu este.

Comandantul taberei, profeso
rul Mihai Marcu, scuză 
britatea grupurilor sociale 
lipsa personalului de întreținere. 
Se pare că dorința aprigă a co
mandamentului, a fost de a im-

nr.

ți

insalu-
prin

SE INSTRUIESC COMANDANȚII GRUPELOR
DE PREGĂTIRE PENTRU APĂRAREA PATRIEI

1  '■*■ *‘ . »“■ '••■1'i‘TLS A:-.- 1 v... ? .?»•  l—AjALu-l^I^ ti—

INVITAT!
PE '

bina „plăcutul cu utilul", adică 
aerul ozonat al munților cu bine
facerile apei. De aceea, probabil, 
dormitorul, culoarele și alte în
căperi băltesc fericite, în timp ce 
copiii navighează cu vitejie. Cre
dem totuși că principiul auto- 
gospodăririi introdus cu puțină 
pricepere și simț de organizare, 
ar aduce multe îmbunătățiri con
dițiilor actuale.

— Nu se poate, ni se spune, 
aici este tabără de odihnă!

Dar, replicăm noi, există și 
odihnă activă. Ne-au demonstra
t-o membrii expediției „Șoimii", 
10 fete și 4 băieți, însoțiți de o 
învățătoare, toți din Brașov, care 
parcurg în medie cite 20 de kilo
metri pe zi, cărîndu-și cortul, 
vase de bucătărie și tot necesa
rul., Mai mult, în tot acest timp 
ei adună plante necesare labora
torului de științe naturale, al 
Școlii nr. 17, insecte, ha ajută 
chiar și la strînsul finului. Am 
enumerat aici cîteva din activi
tățile colaterale pentru că obiec
tivul expediției este culegerea de 
material folcloric și etnografic- 
Și la acest capitol, roadele sînt 
bogate: costume naționale pri-

mite în dar, snoave, strigături și 
cîntece imprimate pe bandă de 
magnetofon și apoi învățate de 
copii, filmări de dansuri popu
lare și de obiceiuri, grupate pe 
regiuni, legende și povestiri as
cultate și popularizate. Progra
mul, după/ cum se vede, este, 
destul'de încărcat totuși nimeni 
nu se simte obosit. Lucrurile, noi 
cu care iau contact, aspectele 
practice ale vieții cu care se de
prind, ca de pildă, gătitul, fixarea 
corturilor, spălatul vaselor și al 
rufelor, toate le stîrnesc interesul.

— Niciodată nu am crezut că 
o să fac față unor cerințe atît de 
deosebite, ne spune Aliman 
Georgeta, elevă în clasa a VIII-a 
și bucătar șef al expediției. Am 
reușit aici lovindu-ne de micile 
greutăți de fiecare zi și învin- 
gîndu-le, să sudăm un colectiv 
formidabil, cum n-am fi reușit în 
ani întregi de școală. La anul, 
cu siguranță că ne veți găsi 
alt colț al țării, încărcați
bagaje și plini de încredere 
tot ceea ce necunoscutul 
poate oferi.

PLATOU! 
FADES"

C. MIHAELA

Programul artistic — un moment, mult gustat în taberele 
de odihnă

Foto : I. BARBIERU

Cea mai frumoasă
corespondență de vacanță“

După cum se' poate vedea din prezentul număr al suplimen
tului „Vacanța ’73", primele corespondențe pentru concurs au 
si început să sosească. Se disting prin prospețimea cu care în
registrează autorii lor imagini și intimplări, prin gîndurile și 
sentimentele de recunoștință nutrite de beneficiarii vacanței față 
de cei care le-au asigurat aceste zile minunate petrecute la 
mare ori la. munte. ,

Reînnoire invitația către toți pionierii, elevii și studenții de a 
ne scrie despre felul in care-și petrec vacanța. Intra in concurs 
corespondente care surprind momente trăite pe șantierele muncii 
patriotice, din viata de tabără, impresii din excursii, ginduri 
transmise colegilor, sugestii pentru vacanțele viitoare, despre 
cea mai interesantă carte citită, despre oamenii cunoscuți m 
aceste zile, pe scurt, despre tot ce intră in această vacanța m-

Vă reamintim că. înainte de 17 septembrie cînd ineepe noul 
an școlar și universitar, vom invita un colectiv de 
denți din mai multe localități, desemnat! de consiliile elevi ci 
si consiliile IJ.A.S.C. pentru a stabili premianții. Premiile xor 
consta iu aparate de fotografiat, stilouri, mape, discuri, abona
mente la ..Scînteia tineretului" și. evident, publicarea ttn<s- 
pondentei in ziar. Așteptăm corespondențele cu mențiunea 
PENTRU SUPLIMENTUL „VACANȚA 73 .

„Salutări
de pe litoral"

„Salutări de pe litoral" se . 
transmit prin ilustrate pe adrese 
diferite. Eu aș dori să le adre
sez tuturor membrilor („elevi- 
lor-muncitori“ și . Comitetului 
oamenilor muncii) de la Mjcro- 
întreprinderea 
Timișoara.

Acesta va 
care îl petrec 
o satisfacție 
faptul că am simțit și am parti
cipat la materializarea acestei 
micro-întreprinderi.

De la demisolul pe care 1,-am 
amenajat prin participare volun
tară. am ajuns anul acesta la 
două secții cuprinzînd 6 ateliere 
în care se execută cele mai

Liceului nr. 1 din

fi ultimul an pe 
în liceu și trăiesc 

deosebită pentru

felurite operații de electromotj- 
taj. țesătorie, și lucrări de cera
mică.

în cele două săptămini de ac
tivitate tehnico-productivă des
fășurată la sfîrșitul anului șco
lar ștampila Microîntreprinderii 
a fost pusă (numai la unul din 
atelierele de electromontaj) pe 
produse în valoare de 15 000 lei. 
. Entuziasmul nostru a crescut 

proporțional cu responsabilitatea 
care ni se atribuie și cu cunoaș
terea faptului că o parte impor
tantă din sumele care vor intra 
în contul Microîntreprinderii. 
vor fi folosite pentru autoutila- 
re. Aceasta înseamnă foarte 
mult dacă ne gîndim la cele 
două ateliere aflate acum în 
construcție și care vor fi puse 
in funcțiune la începutul acestui 
an școlar.

O parte din elevii-muncitori 
au desfășurat această activitate 
chiar în întreprinderi ca „Elec- 
trobanat", „Arta textilă" etc. 
Astfel, a fost creată posibilita-

tea ca tinerii să-și lărgească 
orizontul cunoașterii directe a 
muncii, verifieîndu-și in fabrică 
aptitudinile și îndeminarea.

Atestatele acordate anul aces
ta absolvenților liceului nostru 
ne obligă.

Studiul atent făcut cu tov. 
maiștri-instructori in timpul a- 
nului școlar se aplică și se com
pletează aici cu alte cunoștințe 
pe care ți le poate oferi numai 
lucrul în fabrică.

Reporterul în uniformă și cu 
codițe a adunat din fabrică pă
reri dintre cele mai frumoase 
despre colegi și atitudinea lor 
față de muncă. Elevii sînt aș
teptați cu dragoste și tratat! cu 
încrederea pe care se străduiesc 
să nu o înșele.

în cadrul muncii voluntar-pa- 
triotice elevii liceului nostru lu
crează pe un șantier arheologic. 
După ce au ridicat un pod și 
și-au adus contribuția la înăl
țarea unei case a tineretului.

Ginduri frumoase pentru cei 
ce descoperă comori ale trecu
tului, înalță mărturii ale pre
zentului cit și pentru aceia care 
prin întreprinderea „Fructus" 
fac ca rodul grădinilor și 
zilor să intre în cămările 
ale oamenilor.

Ne vom întilni la toamnă 
tind în noi amintirile vacanței 
și satisfacția participării directe 
la efortul general pe care îl de
pune poporul nostru pentru în
făptuirea programului actualei 
etape.

Pînă atunci dragi colegi de li
ceu și dragi prieteni din toată 
țara vă transmitem un cald sa
lut de pe malul mării.

live-
pline

pur

VIOLETA VINTILA 
șef serviciu producție, 
la Microîntrep tinderea 

Liceului nr. 1,. Timișoara

Consiliul județean al 
ganizației pionierilor a 
sat pentru simbătă 28 
lie și duminică 29 iulie o in
vitație către toate echipajele 
„Expedițiilor Cutezătorii" de 
a participa la un inedit fes
tival turistic.

Locul acțiunii : Platoul 
Padeș din Munții Bihorului.

Programul. După festivita
tea de deschidere va urma 
vizitarea expoziției conținind 
materialele adunate de ex- 
pediționari, discuțiile amica
le, pe specialități intre mem
brii expedițiilor. Surpriza 
primei zile : concursul „Cel 
mai bun bucătar !“

Duminică, participanții au 
de ales intre : concursul de 
orientare turistică cu probele 
practice — determinarea dis
tanței, a unghiului de mers 
fără busolă, orientarea cu a- 
jutorul semnelor 
concurs 
vacanței 
care va 
mers tirîș, mers în echilibru, 
escaladări, trageri la țintă cu 
arcul și arma cu aer compri
mat, montarea și demontarea 
cortului, aruncări, acordarea 
primului ajutor și transportul 
râniților. Seara, nelipsitul 
foc de tabâră.

Nu pierdeți prilejul : dacă 
vă aflați in perioada aminti
tă pe un traseu din munții 
Bihorului, Codrului sau Pă
durea - - • 
tabăra 
nerale 
lată in 
ristice 
festivalul turistic.

naturale ; 
de desene pe tema 
; ștafeta aplicativă 
cuprinde probe de

Craiului, coborîți la 
de corturi a Școlii ge- 
nr. 10 din Arad, insta- 
apropierea cabanei tu- 
P.adeș și participați la 

M. V.

i

Pentru că mi-este greu să în
șirui numele a 60 de destinatari 
cărora 
am să 
muncă 
Ținea, 
trec împreună zile de muncă și 
veselie elevi veniți din școiiie 
comunei Șuncuiuș, Oradea ale 
satului Balanca. 60 de tineri cu 
chipurile și trupurile bronzate au 
luat eu asalt loturile C.A.P. in 
căutarea plantelor medicinale. 
Exploratori ai rodnicului pă- 
mint, mereu în căutarea cozii 
șoricelului și calului, a sunătoa
rei. In jurul lor s-au format 
mici dealuri de flori galbene și 
verzi. 600 kg intr-o singură zi. 
prima : 1 000 in cea de a treia 
zi. I-am găsit într-o clipă de 
răgaz adunați ciorchine. La „um
bra" florilor galbene de sună
toare Constantin Munteanu ve
nit din Cluj flutură o pană de 
fazan. Iosif Varga, Bourville-ul 
taberei, trebăluiește cu Teodor

Ie adresez aceste rinduri, 
scriu simplu : Tabăra de 

patriotică din comuna 
județul Bihor. Acolo pe-

Acum...
Vreau să vă spun, înainte de 

toate de oameni 
De oamenii aceștia 
care luptă cu munții 
și-nving ; care luptă cu ape 
și-nving ;
care luptă cu timpul 
cu timpul trecut și cu pre

zentul

viitorul

seninul 
izvorul

și-nving.
De oamenii aceștia 
care știu să prezică 
și să ciute ;
cu punți albastre ca 
eu ginduri limpezi ca
Vreau să vă spun, înain<" 'le 

toate, 
munți, de ape, de timp 
timpul trecut și de pre

zent.
doine de senin și de 

limpede
Vreau să vă spun de țară.

SIMINA MOLDOVAN
B rașov

de 
de

de

Meșterul

Pe meșterul Mogopăț
Toader de la Atelierul de cera
mică Marginea, județul Suceava, 
l-am cunoscut din întîmplare, pe 
litoral, lucrînd în atelierul său 
improvizat.

E un bărbat de vreo patruzeci 
și cinci de ani, tin om cu expe
riența 
frunte, 
văzut 
olarului, pe care mi-o închipuiam 
întotdeauna ruptă din firul po
veștii bunicii. Și se învîrtea, se 
învîrtea mereu și aveam impre
sia că dacă aș fi acolo și aș 
închide ochii, aș porni în spațiu, 
departe,. Am vrut să încerc dar 
mi-era frică ; mi se părea că 
atunci cînd aș deschide ochii 
m-aș prăbuși cu aripile rupte și 
m-aș izbi cu 
grea 
ben.

Am tresărit trezită ca din vis 
•și am privit cu ochii mari, mirați. 
Și privirea speiiată a întîlnit doi 
ochi căprui plini de viață — 
ochii olarului. Și erau ca în po
veștile copilăriei, plini de fla
căra. lutului ars și în același

vieții săpată adînc pe 
Lucrează la roată. Am 

pentru primo oară roata

i zgomot metalic, 
ca plumbul, de lutul gal-

Puțin mai la 
in pădurea de 
unde cîndva era 
cere către Scaunul Moldovei se 
aud iu fiecare seară cîntece os
tășești. Dar nu sînt soldați cei 
care ciută ci 161 fete din ju
dețele Brăila. Covesna. Tuleea și 
Galați fiind i; : : in tabără de 
pregătire militară a tineretului. 
Ne întimpinâ salutând cu mina 
la bonetă o fată cu .ochii albaștri, 
și nu poți să nu-i admiri poziția 
in care ni se 'înfățișează cu atîta 
siguranță și desăi irșire, 
poiană, un detașament 
de un ofițer. Exerciții, 
de tragere, linia tie ochire etc. 
In altă poiană exerciții de arun
carea grenadei. „Dacă veneați 
cu cîteva clipe înainte, ni se 
spune ați fi avut ocazia să vedeți 
o aruncare splendidă. Olteana 
Zorica, de la Covasna a reușit 
27 m cu mult peste normă". Iar 
comandantul taberei completea
ză : „Zorica a ocupat și locul II

SÎNI LA ÎNĂLȚIME
J

toate ar vrea s-o amine cit mai 
mult".

Ne retragem spre fostul conac 
al Caimacanului Vogoride. 
alei trec detașamente de 
cîntînd marșuri ostășești.

Părăsim tabăra și fata cu 
albaștri de li poartă ia o 
proșabilăașa incit 

vine despărțirea,
poziție de

„Instrucție de front" in tabăra Țigănești, județul Galati 
Foto : I. BARBIERU

MATERIALELE SPORTIVE Slllf LACĂT
ȘI ELEVII... PE TUȘĂ

Sportul ca manifestare a jo
cului este poate activitatea care 
se bucură de cea mai mare au
diență în timpul vacanței. Acum 
sint consumate revanșele, sint 
anulate clasamentele vechi și 
în general nimeni nu se supără 
dacă zăbovim citeva ore in plus 
pe terenul de fotbal sau in peri
metrele de asfalt anume de
marcate pe suprafața străzii, 
pentru a încheia încă un „ghem".

La Liceul „Radu Negru" din 
Făgăraș, activitățile 
au fost organizate și 
de un cadru didactic de specia
litate, profesorul de educație fi
zică Socol Ștefan. Sub îndru
marea sa s-au desfășurat con
cursuri de tenis, de șah, dru
meții in împrejurimile pitorești 
ale orașului. Inițial programul

sportive 
conduse

clubului școlar se rezuma doar 
la trei zile pe săptămină insă 
prin prezența lor zilnică elevii 
au determinat modificarea aces
tei prime programări. Foarte 
solicitat, cursul de inițiere pen
tru înot, care a fost organizat la 
ștrandul din oraș, a numărat 
printre participanți și pe elevii 
Liceului „Radu Negru". Pentru 
concursul final conducerea șco
lii s-a gindit să atribuie premii 
suplimentare.

Dar mai ales Liceul „Radu
Negru" s-a dovedit a fi în peri- 

. oada vacanței o bună gazdă
pentru elevii altor școli din 
oraș. Am aflat mai tirziu că a- 
ceastă afluență se datora lipsei 
de condiții optime din alte școli. 
De exemplu, la Școala generală 
nr. 1 lin localitate programul

Porumb, activist al Comitetului 
județean al U.T.C. Ia o bicicletă 
găsită abandonată, cine știe de 
cind. Speră să facă cu ca „turul 
de onoare", Vasile Lazăr și Do
rin Ipia ar vrea parcă să se știe 
dacă au cules cea mai mare re
coltă — patru saci. In clipa cind,

20 iulie. Soarele sărută chipu
rile tinere. Tabăra trăiește două 
evenimente : s-a obținut cea 
mai mare producție, recordul, 
doi membri al săi iși sărbătoresc 
aniversarea : Virgil Crețu — 14 
ani, Florica Bot — 11. Este mul
tă veselie. Nu lipsesc bomboa
nele și nici tradiționalele urechi 
lungite. Și asta in mijlocul su
nătoarei eare-și prăjește la ace
lași soare florile galbene-porto- 
calii. 
ca la 
afli o 
s-a și

curios. întrebi de fruntași — toți 
le rostesc numele. Frații Liana 
și Virgil Crețu : Camelia și Do
rian Dan au botărît să fie prin
tre cei mai buni. Au reușit. Sînt 
zile încărcate de amintiri, in 
care s-au legat prietenii trai
nice. Vor urma scrisori și, de ce 
nu, o nouă întilnire.

Vocile se amestecă, așa, 
comandă. Intr-un minut 
sumedenie de lucruri. Că 
mers la băile Ținea, renu

mite in județ, că s-a organizat 
o baie, că plaja a fost de... mi
lioane, ești invitat la focul de 
tabără, la carnavalul care — ești 
ferm asigurat — va fi nemaipo
menit. Pînă atunci, noilor și ce
lor mai tineri prieteni, Ie trans
mit prin aceste rinduri zile fru
moase, bogate în recolte.

vacanței și, în cadrul său, acti
vitățile sportive depind de con
cediile de odihnă ale cadrelor 
didactice. Desigur că elevii im
provizează întilniri de volei sau 
fotbal însă cu echipament im
propriu și sînt lipsiți de îndru
mare. Profesorul de educație fi
zică în grija căruia se află și 
magazia cu materiale sportive 
este in concediu. Elevii acestei 
școli nu pot nutri speranțe de- 
cit pentru ultima lună de va
canță cind din asigurările to
varășei Fanea Margareta, direc
toare adjunctă, vor începe pri
mele activități organizate. De 
ce tocmai atunci ? Proasta pla
nificare a concediilor nu poate 
constitui o explicație mulțumi
toare pentru starea de lucruri 
prezentă la Școala generală 
nr. 1.

Nici pe terenul de sport al 
Liceului nr. 2 nu am întîlnit 
elevi. Nu i-am întîlnit pentru 
că erau plecați în excursie. Este 
o activitate cu tradiție în aces- 
tă școală.

„Am organizat excursii de o 
zi — ne-a spus Cuțitei Dorina, 
director adjunct al liceului, — 
la Sîmbăta cu popas la cabană; 
iar cu elevii anilor I și II tot 
o excursie de o zi la Predeal. 
Pentru elevii mari, excursii de 
șapte zile pe itinerarii transil
vănene.

Elevii Liceului nr. 2 din Fă
găraș ar fi dorit însă ca pe lin
gă excursii, programul de vacan
ță să includă și alte activități, 
la Clubul de vacanță, dar mai 
ales pe cele cu pronunțat ca
racter sportiv.

Urmînd invitația Uniunii A- 
sociației Studenților Comuniști 
din București, peste 7 000 de ti
neri au participat la carnavalul 
„Bine ați venit la noi 1“ orga
nizat in incinta taberei studen
țești din complexul „Tei".

încă de la intrare ne-am dat 
seama, după aglomerația de la 
casele de bilete, de interesul 
stirnit de afișele răspîndite in 
capitală. Totuși, numai înăun
tru am simțit atmosfera cu a- 
devărat, sărbătorească : ghirlan
de, măști enorme, fanioane și 
brazi împodobiți avind aerul 
că-1 așteaptă pe moșul zăpezi
lor cu sacul lui plin de minuni. 
Dar moșul, nordic prin defini
ție, nu suportă canicula, chiar 
dacă ea se manifestă mai mult 
în calendar și, neîncrezător in 
previziunile meteorologilor care 
l-au asigurat de timp răcoros, 
și-a trimis 
cind peste 
de absența 
cu darurile 
chgstre de
Lotus și Star, un ansamblu stu
dențesc de muzică și dansuri 
populare — Doina, un ansam
blu de estradă al centrului uni
versitar, „Mim Grup", cu stu
denții' de la I.A.T.C. și o disco
tecă a noutăților prezentată de 
Adrian Marinovici ; tot din fai
mosul sac au ieșit și surprizele: 
filme artistice și de animație, 
momente vesele cu un grup de 
foști studenți ai I.A.T.C., dintre 
care nu putem să nu-1 amintim 
pe Gelu Kolceak, tombola și, în 
zorii zilei, concursul de canotaj 
unde startul se ia la primul cin- 
tat de cocoș. Adăugați, după cum 
spune rețeta, multă veselie, 
jocuri distractive și dans cit cu
prinde 
„aluat" 
ușor 
pentru 
valâ a

numai sacul. Tre- 
regretele pricinuite 
lui, ne-am mulțumit 
căpătate : două or- 

muzică ușoară —

LIDIA POPESCU ELENA RUBELI

timp de durerea argilei chinuite, 
o îngemănare de lumină și su
punere oarbă. Mi-au zîfnhit și 
și-au redat privirile aceleași și 
mereu aceleiași rotiri.

Am pornit pe urmele pașilor 
lor și peste bot am întîlnit lu
mină. Și m-am oprit, pe mîini. 
Două mîini mari, cu urme de 
pămîfit început, de forță stăpî- 
nită. Și le-am privit cum min- 
gîiau lutul, cum se plimbau pe 
țărina udă și din mîngîierea lor 
rotunjimi nebănuite, urcau pe 
urinele vechilor atingeri. Și zeci 
de cercuri porneau spre nicăieri, 
și se urcau pentru a forma nimic 
și zeci de urme se pierdeau în 
urme și zeci de începuturi con
tinuau începuturi. Era ca atunci, 
departe în timp cind din nimic 
a început aprinsul. Și aprinsă 
mi-a fost inima și îmi venea să 
cînt, să dansez la infinit în 
netul muzicii roții olarului.

aliat al oamenilor de pe litora
lul românesc.

POPESCU MARIANA
Liceul „Panait Cerna", Brăila 

Revista „Drumuri”

Dobrogea ■ ■ ■

su-

BULEA SIMONA
Beclean, Bistrița Năsăud

TIVALĂ
Pțnă acum un deceniu și ceva 

Costineștiul era un sătuc dobro
gean dijmuit, cu locuitori paș
nici care se îndeletniceau cu a- 
gricultura și-și duceau viața lor 
de zi cu zi. S-a întîmplat însă 
ca un grup de tineri să-i găseas
că pitorescul și să-1 populeze în
tr-o vacanță. De atunci și pină 
astăzi nu s-a scurs mult timp 
dar țărmul mării de aici a cu
noscut o prefacere aidoma pre
facerilor din întreaga țară. Cos
tineștiul înseamnă de fapt voie 
bună, cintec. glumă, douăzeci 
ani sau optsprezece, nisip 
apă.

Nu departe de aici, după 
autocarul străbate cîmpuri 
lanuri de griu și porumb. încit 
ai impresia că te afli in'plin Bă
răgan, se poate ajunge în Nep- 
tun. una din stațiunile cele mai 
tinere. Impresionează aici stră
zile pline de cele mai ciudate și 
felurite 
titicare, 
Iești și 
cestea 
străzile 
de unde au plecat căci 
drumurile duc la... mare.

Toate acestea le-am aflat 
le-am văzut într-o singură 
o zi obișnuită, estivală, de miez 
de iulie, o zi în care soarele în
văluitor și dulce e martor și

de
Și

ce 
de

mijloace de locomoție : 
minicare, zozocare, ca- 

biciclete. Bicicletele a- 
duble înaintează pe 

stațiunii ajungînd mereu 
toate

și 
zi,

Am văzut, într-o dimineață, 
cum stătea soarele peste lanuri. 
Lanuri din Dobrogea. Masive ca 
un bloc de marmură în care e 
de dăltuit piinea. în jurul ma- ' 
șinii se roteau, sigure, grînele.

Tot ce-am știut pină azi des
pre Dobrogea e că este o țară 
ale cărei oase din munți s-au mă
cinat, mincați de caria timpu
lui, și că oamenii scot apa 
străfundurile păminturilor, 
că pămînturile răspund cu 
dușmănie ifscată la rugile 
hrană din semințe, 
mai era o țară a amestecului 
semințiilor, duse 
stăpînirilor. Trăiesc pe aici 
mâni, coborîtori din trecuți ,. 
pani", turci, dintre cei care au 
stăpînit o dată lumea, tătari, 
vremelnic trecători. înainte de 
toate, oamenii au avut de trăit, 
mai înainte de a se ruga și a 
petrece. Și așa se întimplă 
în cunoașterea 
păminturilor, 
prin timp.

Pe toate le-am văzut.
Dar am să scriu despre altce

va. Am să scriu despre o mos
chee și un mozaic. Moscheea în
seamnă, privită din punctul nos
tru de vedere, o dovadă că pe 
aici și acum 500 de ani se aflau 
adoratori ai lui Allah. Dar mai 
înseamnă și că oamenii aceia au 
reușit să înfrîngă pămîntul sterp 
și să se înrădăcineze. Paznicul 
avea fizionomie turcească. Ne-a 
arătat o față prietenă și gata de 
povești. Moscheea nu are nimic 
din bogăția trufașă a bisericilor 
noastre. E goală și 
de simplă, cu fragmente 
ran pe pereți. Tăcerea 
spartă în fiecare zi de 
din 1524 încoace.

Alături ședea semnul 
bun al erei noastre comuniste : 
înfipt, ca în conștiința noasttă 
socialismul, un uriaș mozaic pe 
un perete. Se simțea mișcarea 
nouă, pămîntească și cinstită. 
Femeia ținea un copil ca pe un 
soare și-l arăta unui soare ca 
un glob de metal. Globul trimi
tea reflexe calde peste peștii 
grași și mov, peste furnalele în
depărtate și cu chip medieval. 
Bărbatul era puternic, ocrotitor 
și discret. Cu mîini viguroase,

Dobrogea

de vînturile 
ro- 

,.ju-

că 
și înfrîngerea 

au stat alături,

înduioșător 
din Co- 
aceea e 

vineri,

cel mai

acompania gestul femeii sale, de 
adorare 
apleacă 
spațiile, 
potriva 
nizează
ce trupul nostru in trupurile lor 
uriașe.

Oamenii se pregătesc pentru 
marea înfruntare cu timpul.

a soarelui. Simți că se 
înainte ca să cucerească 
se indîrjesc, parcă îm- 

tăcerii cosmice și uma- 
soarele. Simți că se coa-

și veți obține excelentul 
al carnavalului, gustos, 

„digerabil" și hrănitor, 
că această serbare esti- 
,, hrănit'

studenților, 
mai variate 
program non-stop 
zece ore, pe un fond 
bună, glume, muzică și 
cesorii indispensabile.

Dar, cu toată dorința de a 
evita acest „dar", ne-am și în
tunecat din cind in cind. Por
nind de la ideea că pînă și 
strălucitorul soare are pete, 
carnavalul s-a dovedit a fi o 
copie miniaturală a mărețului 
astru : seria, foarte redusă de 
altfel, se deschide cu prezența 
inoportună a personalului com
plexului pe scenă, în speță elec
tricianul, care a acompaniat 
șansonetele lui Moustaki cu o 
instructivă demonstrație „Cum 
să mincăm ...pufuleț" în prima 
parte, cohtinuînd apoi cu de
montarea instalațiilor, dar, lu
cru demn de remarcat, ocolind 
cu grijă pe solist.

De o altă „pată" ne-am 
la bufet, despre care n-am 
nimic rău de spus, fiind 
asortat — bere, cico, mici, 
tură, dacă la aceasta din urmă 
nu am fi intîmpinat serioase di
ficultăți de adaptare. Mai exact, 
friptura se servește pe o bucată 
de carton cu piine și scobitori. 
Eforturile și zelul depus de noi 
au înduplecat într-un tirziu pe 
reprezentanții alimentației pu
blice și am căpătat mult rîvni- 
tul trofeu, care se cheamă, mai 
pe înțelesul tuturor, farfurie, 
cutit și furculiță.

Cu speranța că aceste mici 
incidente nu se vor mai repeta, 
anunțăm tinerilor intenția or
ganizatorilor de a ne invita la 
carnaval in fiecare simbătă.

timpul liber al 
oferindu-le 
distracții 

de

cele 
într-un 

aproape 
de voie 
alte ac-

izbit 
avea 
bine 
frip-
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Solemnitatea semnării Acordului general de 
colaborare între Republica Socialistă România 

și Republica Africa Centrală
(Urmare din pag. I)

cu. ministrul afacerilor externe. 
Bujor Almășan, ministrul, mine
lor. petrolului și geologiei, An
gelo Ivîicuiescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, Gheorghe Popescu, am
basadorul României la Bangui.

Au luat, de asemenea, parte 
Louis Alazoula, ministru dele
gat la președinție, însărcinat cu 
misiuni speciale, Alberto Salo, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București, alte ofi
cialități centrafricane care il în
soțesc pe președintele Jean Be
del Bokassa in vizita sa in țara 
noastră.

în încheierea solemnității, au 
luat cuvîntul președintele 
Nicolae Ceaușescu și Jean Be
del Bokassa.

Alocuțiunile celor doi șefi de 
stat au fost urmărite cu deosebit 
interes ți satisfacție de cei pre- 
zenți.

în aplauzele asistenței, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa au închinat 
o cupă de șampanie pentru prie
tenia tot mai strînsă dintre cele 
două țări și popoare, consfințită 
astăzi in documentul semnat la

cel mai inalt nivel — act fun
damental al relațiilor româno- 
centrafricane.

★
Totodată, a avut loc ceremonia 

semnării unor importante docu
mente economice româno-cen- 
trafricane.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, și Louis Alazoula. minis
trul delegat la Președinție. în
sărcinat cu misiuni speciale, au 
semnat Procesul Verbal privind 
convorbirile care au avut loc 
intre delegațiile economice ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Africa Centrală.

în același cadru, a avut, loc 
semnarea următoarelor docu
mente :

— Acord privind crearea so
cietății mixte româno-centra- 
fricane pentru exploatarea, in
dustrializarea și .comercializarea 
lemnului, încheiat între guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia, reprezentat prin Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, și gu
vernul Republicii Africa Cen
trală, reprezentat prin Ministe

rul Dezvoltării Rurale, Apelor 
și Pădurilor ;

— Acord încheiat între Mi
nisterul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor din Repu
blica Socialistă România și Mi
nisterul Dezvoltării Rurale. Ape
lor și Pădurilor din Republica 
Africa Centrală privind consti
tuirea societății mixte pentru 
producția agricolă :

— Acord încheiat între Mi
nisterul Minelor. Petrolului și 
Geologiei din Republica Socia
listă România și Ministerul Mi
nelor și Geologiei din Republica 
Africa Centrală privind coope
rarea pentru exploatarea, și va
lorificarea zăcămintelor de mi
nereuri, hidrocarburi și diaman
te din Republica Africa Cen
trală.

Documentele au fost semnate 
din partea română, de miniștrii 
de resort — tovarășii Vasile Pa- 
tilineț, Angelo Miculescu și 
Bujor Almășan, iar din partea 
centrafricană de Louis Alazou
la, ministru delegat la Președin
ție, însărcinat cu misiuni spe
ciale,

(Agerpres)

Cuvîntul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule președinte 
și dragul meu prieten,

Doamnă,
Domnilor,

Aș dori să exprim satisfacția 
mea, a Consiliului de Stat și a 
guvernului român pentru sem
narea Acordului general de co
laborare dintre România și A- 
frica Centrală. Consider semna
rea acestui acord de către cei doi 
șefi de stat ca un moment im
portant care deschide o pagină 
nouă in istoria relațiilor dintre 
țările noastre.

Tn acest acord este înscrisă 
dorința popoarelor noastre de a 
dezvolta o colaborare activă in 
toate domeniile de activitate, de 
a acționa împreună in vederea 
dezvoltării economico-sociale, a 
creării unor obiective economice 
in Africa Centrală prin colabo

rarea dintre reprezentanții celor 
două țări. Fără îndoială că aceas
tă colaborare corespunde pe de
plin intereselor popoarelor român 
și centrafrican, că ea va contribui 
totodată la cauza păcii între 
toate popoarele.

Aș dori să menționez și de a- 
ceastă dată că colaborarea din
tre popoarele noastre are la bază 
principiile egalității in drepturi, 
respectul independenței și suve
ranității naționale, neamestecul 
în treburile interne și avantajul 
reciproc, principii care asigură o 
colaborare bună între națiunile 
noastre și care sint astăzi uni
versal acceptate de toate națiu
nile lumii. Totodată, doresc să 
arăt că colaborarea dintre țările 
noastre nu impietează în nici 
un fel asupra relațiilor de cola
borare pe care fiecare țară le 
dezvoltă cu alți parteneri, ci 
dimpotrivă, se completează —

am putea spune chiar că această 
colaborare creează condiții mai 
bune pentru dezvoltarea unei 
conlucrări mai generale Intre 
state.

Pornind de la toate acestea, 
doresc să exprim. încă o dată, 
liotărirea guvernului și poporu
lui român de a traduce in mod 
consecvent în viață acest acord 
pe care l-am semnat astăzi, de 
a extinde colaborarea dintre 
popoarele noastre.

Doresc să urez poporului cen
trafrican succese tot mai mari 
in dezvoltarea sa economico- 
socială, multă prosperitate. De
sigur, doresc să menționez con
tribuția pe care prietenul meu, 
președintele Bokassa, a adus-o 
la realizarea acestui acord și la 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre și să-i exprim 
mulțumiri. (Aplauze).

Cuvîntul președintelui
JEAN BEDEL BOKASSA

Domnule președinte și prea 
»cump, mare prieten,

Doamnă,

Constituie pentru mine, și în 
același timp, pentru doamna 
Bokassa, pentru delegația mea 
o cinste și o bucurie de a li
primiți a doua oară de către
dumneavoastră și doamna 
Ceaușescu, în această mare 
și frumoasă țară prietenă, con
dusă de conducători eminenți și 
in mod cu totul deosebit de
către prietenul meu personal, 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Delegația Republicii Africa 
Centrală pe care am cinstea de 
a o conduce m-a însărcinat să 
exprim eele mai vii mulțumiri 
conducătorilor acestei mari și 
frumoase țări prietene, să aduc 
mulțumiri tuturor celor care s-au 
întilnit cu delegația noastră 
pentru a găsi căile de colabo
rare cele mai adecvate. în mod 
deosebit, aduc mulțumiri dom
nului președinte și doamnei 
Ceaușescu pentru primirea atit 
de călduroasă, amicală și fră
țească. precum și întregului po
por român, cadrelor românești 
pentru primirea ce ne-a fost 
rezervată.

Dat fiind rezultatele pe care 
le consemnăm astăzi, ale unei 
mari prietenii, se poate presu
pune că președintele Ceaușescu
și președintele Bokassa, au, fie
care, cite o busolă in mină pen
tru a căuta căile prieteniei. Aș 
dori să spun, totuși, că busolele 
noastre le constituie voința celor
două popoare și gîndurile noas
tre. ale celor doi președinți.

Aceste popoare, conducătorii

lor, cei doi șefi de stat au ho
tărit să meargă mină in 
mină pentru a contribui la 
cauza păcii universale și la 
aceea & dezvoltării econo
mice. Intr-un timp scurt, ce 
nu depășește 5 ani, ne-am 
intilnit de trei ori. prietenul meu 
și cu mine. De trei ori am pro
cedat la schimburi de vederi și 
de trei ori am semnat docu
mente legate de colaborarea 
noastră. Ceea ce ne procură o 
satisfacție totală este opera pe 
care o întreprindem împreună 
in fiecare zi, Republica Socialistă 
România și Republica Africa 
Centrală, pe baza prieteniei, a 
înțelegerii, a păcii, a colaboră
rii, pentru a găsi cale dezvol
tării economice, în interesul ge
neral al Republicii Socialiste 
România și al Republicii Africa 
Centrală.

Cu privire la colaborarea și 
la marea noastră prietenie aș 
dori ca exemplul României și 
al Republicii Africa Centrală să 
fie universal pentru toate po
poarele iubitoare de pace și de 
dezvoltare economică. Noi știm 
că lucrăm pentru dezvoltarea 
pașnică a celor două popoare 
ale noastre, pentru prietenia 
dintre ele, pentru progresul e- 
conomic, care constituie, astăzi, 
o problemă fundamentală pen
tru fiecare popor din lumea în
treagă.

Aducem un respectuos omagiu 
marelui nostru prieten, preșe
dintele Ceaușescu, pentru cu
vintele rostite cu ocazia semnă
rii documentelor istorice. Aș 
dori să completez, spunind că

trebuie să reafirmăm că Repu
blica Socialistă România dispu
ne de resurse considerabile, de 
cadre foarte valoroase și pro
gresul său este asigurat. Atunci 
de ce să nu folosim impreună 
posibilitățile pe care le au atit 
Republica Africa Centrală, care 
este o țară tinără ce și-a dobin- 
dit independența cu 14 ani în 
urmă și dispune, la rîndul ei, 
de resurse, cit și Republica So
cialistă România pentru a. dez
volta resursele noastre spre bi
nele progresului celor două 
țări t Să asigurăm, deci, avintul 
economiei țărilor noastre astfel 
incit, la o viitoare expoziție 
mondială, in ziua cînd preșe
dintele Ceaușescu și eu însumi 
vom vedea drapelele României 
și Republicii Africa Centrală 
printre acelea ale țărilor dez
voltate, vom avea toate moti
vele să ne bucurăm împreună 
cu popoarele noastre.

Pentru a încheia, aș dori să 
dau încă o dată expresie senti
mentelor delegației mele, ale 
soției melei doamna Bokassaj și 
ale mele personal, de recunoș
tință pentru primirea rezervată 
de poporul român, de vajnicii 
săi conducători, de valorosul și 
prestigiosul șef de stat și de 
prea respectata doamnă Elena 
Ceaușescu. Amintirea acestei 
primiri entuziaste, expresie a 
simpatiei reciproce, ne va ră- 
mine mereu trează în conștiință.

Plec peste 48 de ore și voi 
spune marelui și scumpului meu 
prieten, președintele Ceaușescu, 
nu adio, ci Ia revedere, la Ban
gui. (Aplauze).

• •«••••• ••••••••

„RALIUL
DUNĂRII"

Dineu in onoarea președintelui 
Republicii Africa Centrală

(Urmare din pag. I)

lui de Stat, reprezentanți ai 
vieții noastre economice. am
basadorul țării noastre la Ban
gui, Gheorghe Popescu.

Au luat parte, de asemenea, 
Louis Alazoula. Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București, Alexis 
Tacheouti, și celelalte persoane 
oficiale centrafricane.

Desfășurat la sfirșitul unei

zile de înaltă semnificație pen
tru evoluția viitoare a relațiilor 
bilaterale, pentru continua în
tărire a prieteniei și conlucrării 
rodnice dintre cele, două țări și 
popoare, zi în care a fost sem
nat Acordul general de colabo
rare dintre Republica Socia
listă România și Republica A- 
frica Centrală, dineul a oferit o 
ambianță plăcută, in cadrul că
reia președintele Nicolae 
Ceaușescu șf președintele Jean

Bedel Bokassa s-au întreținut 
cu cordialitate.

Toasturile rostite de conducă
torii României și Republicii A- 
frica Centrală au pus din nou 
in evidență preocuparea con
stantă a celor doi șefi de stat de 
a adinei și extinde legăturile 
de solidaritate româno-centra- 
fricane, in interesul reciproc, al 
cauzei păcii, cooperării și înțe
legerii internaționale.

(Agerpres)

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule președinte 
și scump prieten,

Doamnelor și domnilor.
Aș dori, la acest dineu oferit 

in onoarea președintelui și prie
tenului meu Bokassa, să exprim 
incă o dată satisfacția mea, a 
soției mele, a Consiliului de 
Stat, a poporului român pentru 
relațiile bune dintre România și 
Republica Africa Centrală.

Vizita neoficială de prietenie 
pe care o faceți in România, 
împreună cu doamna Bokassa, 
cu ceilalți membri ai delegației, 
constituie o expresie a relațiilor 
de prietenie care se dezvoltă in 
mod minunat între noi înșine și 
intre popoarele noastre.

Ați vizitat și cu acest prilej 
cîteva din centrele importante 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, v-ați intilnit cu oameni ai 
muncii și ați putut constata 
peste tot primirea călduroasă, 
sentimentele de prietenie ale 
poporului român. Eu personal, 
soția mea, colaboratorii cu care 
am vizitat țara dumneavoastră 
păstrăm o plăcută impresie des
pre primirea călduroasă de care 
ne-am bucurat pretutindeni in 
frumoasa dv. țară. Aș putea deci 
spune că poporul român și po
porul centrafrican înțeleg că 
prietenia și colaborarea dintre 
ele constituie un factor impor
tant ai dezvoltării lor indepen
dente. al făuririi bunăstării lor 
materiale și spirituale. Atit eu 
și cred că și prietenul meu 
va fi de acord că noi nu

facem altceva decit să dăm ex
presie dorinței popoarelor noas
tre de colaborare și prietenie.

Deși vizita a fost o vizită ne
oficială. de prietenie, am avut 
convorbiri asupra unui cerc larg 
de probleme, atit în ce privește 
colaborarea bilaterală, cit și pro
blemele internaționale. Pot spu
ne că am ajuns la o deplină 
înțelegere de a extinde colabo
rarea noastră in toate domeniile 
de activitate. De altfel. Acordul 
de colaborare pe care l-am sem
nat astăzi, care se poate spune 
câ are o însemnătate istorică în 
colaborarea dintre țările noastre, 
precum și celelalte convenții ce 
vor fi semnate în continuare de 
miniștrii și reprezentanții țărilor 
noastre, fac ca de fapt vizita să 
aibă o importanță deosebită. Aș 
putea spune că ea capătă a- 
proape o importanță mai mare 
decit o vizită oficială.

Eu sint complet de acord cu 
ceea ce a spus în această seară, 
la semnarea Acordului, priete
nul meu, că cele două țări s-au 
angajat de a-și uni eforturile in 
vederea dezvoltării lor mai ra
pide în domeniile economic, ști
ințific, cultural, in ridicarea ni
velului lor de trai.

Aș dori ca această colaborare 
a noastră să constituie un exem
plu de felul cum două țări de pe 
continente diferite sint hotărîte 
să colaboreze in spirit de egali
tate, de respect mutual și avan
taj reciproc pentru progresul 
general al fiecăreia. Țările noas

tre, în etape diferite, au suferit 
jugul asupririi străine, au luptat 
pentru independența națională 
și au ciștigat această indepen
dență prin lupte grele. Ele sint 
hotărîte de a face totul pentru 
a-și asigura deplina independen
ță, pentru a participa la dezvol
tarea pe principii noi a colabo
rării între toate statele lumii.

Iată de ce România și în viitor 
va fi întotdeauna de partea ace
lor țări și va dezvolta colabo
rarea cu acele state care luptă 
pentru lichidarea definitivă a 
politicii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiște, pentru a asigura 
dezvoltarea fiecărei națiuni co
respunzător voinței sale, fără 
nici un amestec din afară. Sint 
sigur că colaborarea dintre ță
rile noastre va răspunde nu 
numai năzuințelor popoarelor 
noastre, ci și cauzei generale a 
luptei pentru independență na
țională, pentru pace, cauzei tu
turor națiunilor care doresc să 
trăiască libere.

Aș dori să propun tuturor ce
lor prezenți să ridicăm un toast 
pentru dezvoltarea colaborării 
și prieteniei dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Africa Centrală, dintre popoarele 
celor două țări.

In sănătatea președintelui 
Bokassa și a soției sale, care 
din păcate nu a putut fi prezen
tă în această seară și căreia ii 
urăm multă sănătate.

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

Toastul președintelui 
JEAN BEDEL BOKASSA

I Domnule președinte și prea 
scump prieten.

Mai întii, aș dori să vă spun 
ce plăcere reprezintă pentru
mine de a mă găsi alături de 
dumneavoastră de mai multe
zile, cu ce plăcere admirăm fără 
încetare vajnicul popor roman, 
ferma sa hotărîre ca, alături de 
prestigiosul său conducător, să 
construiască cu orice preț și 
împotriva tuturor dificultăților 
această mare, frumoasă și no
bilă țară numită Republica So
cialistă România : cită cinste 
și respect are omenirea față de 
România și față de conducăto
rul său, față de ceilalți condu
cători, față de vajnicul său po- 

i por. Noi, centrafricanii, vă adu
cem un omagiu cu totul deose
bit, așa cum, poate, România nu 
a primit niciodată ; vă aducem 
acest omagiu luind poziție de 
drepți ca soldații și aceasta în 
semn de respect. Vă salutăm pe 
dumneavoastră înșivă, poporul 
dumneavoastră și pe toți con
ducătorii, precum și toate rezul
tatele obținute de dumneavoas
tră. Și dacă poporul centrafrican 
și conducătorul său vă salută, 
acest lucru se datorește faptului 
că l-ați meritat din plin.

Prezența noastră aici nu este 
doar o prezență consacrată unei 
probleme oarecare, pentru că, 
așa cum a subliniat atit de bine 

I marele meu prieten, președintele 
Ceaușescu, noi avem un ideal 

| comun : acela de a lichida sub- 
j dezvoltarea, de a sprijini în a- 

ceasta privință eforturile fie
cărui popor ; ca națiunile noas
tre să colaboreze strîns unite 
pentru ca drapelele lor să fie 
salutate în rîndul drapelelor ță
rilor dezvoltate. Aceasta este 
dorința poporului român și a 
poporului centrafrican, a con
ducătorilor lor, de a dezvolta 
țările noastre. România și Repu

blica Africa Centrală trebuie să 
se numere printre țările dez
voltate, și acest lucru il putem 
proclama cu voce tare, deoa
rece este un motiv de mindrie 
atunci cînd un popor este 
animat de curajul de a lupta 
pentru propășirea sa economică. 
Știți că Romania și Republica 
Africa Centrală au trecut multă 
vreme prin grele încercări ale 
vieții ; acum sint independente 
și ele sint hotărîte să nu mai 
accepte dominația, indiferent sub 
ce formă.

Domnul Ceaușescu și eu în
sumi facem parte din aceste 
popoare. Este ferma noastră 
voință și. in același timp, am
biția noastră de a dezvolta cele 
două țări, astfel incit popoarele 
noastre să-și manifeste bucuria 
de a fi ajuns în rîndul țărilor 
dezvoltate, datorită uzinelor con
struite, agriculturii lor, precum 
și tuturor celorlalte realizări — 
artistice, culturale, științifice. 
Vom ajunge acolo. Și dacă spun 
acest lucru este pentru câ am 
observat, cu tosttă atenția cu
venită, atitudinea poporului 
român și a tuturor conducători
lor săi. atitudinea prietenului 
meu, Ceaușescu. Această atitu
dine își găsește expresia in ho- 
tărirea de a dezvolta România. 
Aceasta este, de asemenea, și 
voința poporului centrafrican. 
Am constatat astfel că avem 
multe asemănări, multe puncte 
comune. în asemenea , condiții 
cum oare am putea să nu ne 
iubim ?

Avem astăzi perspective pen
tru colaborarea româno-centra- 
iricană în vederea acelorași o- 
biective. De aici și rațiunea 
Acordului de colaborare pe care 
l-am semnat cu marele meu 
prieten. Acesta este scopul final 
și aceasta este necesitatea Acor

dului. Fiecare cetățean român 
și centrafrican trebuie să știe 
ca am semnat — prietenul meu 
și cu mine — un acord de co
laborare care precede toate 
convențiile și acordurile pe care 
membrii guvernelor noastre le 
vor semna. Sîntem încredințați 
că această serie de documente 
le continuă pe cele semnale 
încă de pe timpul primei mele 
vizite, pină la vizita marelui 
meu prieten in Republica Africa 
Centrala. Cu prilejul celei de-a 
doua vizite a prietenului meu la 
Bangui, vom putea să controlăm 
modul cum sint aplicate docu
mentele pe* care le-am semnat 
în interesul celor două popoare, 
împreună cu prietenul meu. am 
marcat o fermă hotărîre de a 
folosi largile posibilități ale 
României și Republicii Africa 
Centrală, astfel incit să putem 
dezvolta impreună economiile 
noastre. Problema dezvoltării 
economice este, s-ar putea spu
ne, ca o cursă sportivă ; poale 
câ noi nu alergăm repede, dar 
am hotărit să alergăm impreu
nă și sîntem convinși că vom 
ajunge impreună. Aceasta va 
însemna consolidarea libertății 
și independenței popoarelor 
noastre, spre mindria lor. a con
ducătorilor celor două țări.

Niciodată nu am căutat răz
boiul ; niciodată nu am provo
cat. Am hotărit pur și simplu 
să fim prieteni, să dezvoltăm 
împreună resursele noastre și 
aceasta este singura și unica 
noastră dorință.

Iată de ce invit pe toți cei de 
aici să ridice paharul lor in să
nătatea marelui meu prieten, 
președintele Nicolae Ceaușescu ’ 

Trăiască și să prospere eco
nomia Republicii Socialiste 
România și Republicii Africa 
Centrală ! (Aplauze).

AMBRE!AJ, ERI/VA, ACCELERAȚIE
Astăzi după amiază (la orele 

18.01). șaizeci de echipaje iau 
startul — concomitent din Bu
dapesta și București — atacind 
primii kilometri ai „Raliului Du
nării", competiție tradițională a- 
flată la a IX-a ediție. Acea.ștă 
reuniune automobilistică inter
națională, cotată pe locul V ca 
grad de dificultate după raliu-

rile Safari, Acropole, raliurile 
Poloniei și Iugoslaviei, prevede 
parcurgerea unui traseu de con
centrare (684 și respectiv 689 
km.) cu punct central Poiana 
Brașov și. de acolo, străbaterea 
unui traseu comun (1 755 km.) 
cu punct terminus Capitala.

Vor fi parcurse și 10 probe 
speciale. Trebuie menționat la

capitolul „traseu" că, în confor
mitate cu regulamentul Federa
ției automobilistice internaționa
le, organizatorii au prevăzut un 
procentaj de 70 la sută drum 
asfaltat în stare foarte bună, 20 
la sută macadam și 10 la sută 
drum cu pietriș, porțiune care 
va supune unui serios test cele 
peste 240 de pneuri. Mașinile

concurenților români sint echi
pate în exclusivitate cu cau
ciucuri și profil M + S puse ia 
dispoziție de firma „Danubiana" 
și. nu ne indoim, acest concurs 
pretențios va confirma încă o 
dată — după raliurile : Balcanic, 
al „Porților de Fier" și „Nisipu
rile de aur", — calitățile recu
noscute ale acestor produse.

La o scurtă trecere în revistă 
a driverilor înscriși în raliu, re
țin atenția experimentatele echi
paje italiene Pinto Rafaele, Bar- 
basio, Munari, dintre care ulti
mul este ciștigător la Monte 
Carlo ; nu mai puțin cunoscuți 
sint elvețianul Claudio Msconi, 
toți cei 6 conducători polonezi 
ca și cuplul vestgerman Rohrl- 
Berger pe Opel Ascona, imbati- 
bili, se pare, pe porțiuni de ur

care. Culorile noastre vor fi re
prezentate de Eugen Ioneseu 
Cristea avind ca navigator pe 
fratele său Alexandru, Graef 
Horst — N. Clirtov, Dorin și 
Cornel Motoc, toți pe Renault 12 
Gordini, in timp ce Fi. Morassi 
— Iuliu Henn și Vasile Olaru — 
Petre Vezeanu vor alcătui echi
pajele „Dacia". La conferința de 
presă care a avut loc ieri, di
rectorul de raliu inginerul P. A- 
lexandrescu și-a exprimat pă
rerea că ....toate aceste 5 echi
paje românești au șanse egale la 
primul loc in cadrul clasamentu
lui separat ce se va alcătui pen
tru campionatul național de 
raliuri".

VIOREL BABA

• Cea de-a 11-a ediție a 
turneului feminin de volei 
„Trofeul Tomis" a continuat 
ieri in Sala sporturilor din 
Constanța cu meciurile zilei 
a doua. Selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 
3—0 echipa Ungariei, iar re
prezentativa Japoniei a în
vins cu 3—0 formația Polo
niei.

• Campionatele mondiale 
de eaiac-eanoe au inceput 
ieri la Tampere (Finlanda), 
cu serii și recalificări in pro
bele olimpice. Toate echipa
jele românești s-au calificat 
pentru semifinale, iar o parte 
dintre ele direct pentru fi
nale. în seriile probei de 
canoe simplu. campionul 
olimpic, Ivan Patzaichin, l-a 
întrecut pe T. Wichman,

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", 
cinci se implinesc 20 de ani de la victoria în războiul pentru 
apărarea independentei și suveranității Republicii Populare De
mocrate Coreene si eliberarea patriei, vă adresez dumneavoastră, 
și prin dumneavoastră, întregului popor frate coreean un călduros 
mesaj de prietenie și solidaritate internationalists.

Folosesc, totodată, această ocazie pentru a vă ura dumnea
voastră și poporului coreean succes deplin in vasta activitate 
pe care o desfășurați pentru construcția socialistă a R.P.D. Co
reene. pentru înfăptuirea aspirației naționale fundamentale a 
poporului coreean — unificarea pașnică și independentă a 
patriei.

Asigurindu-vă în continuare de deplina solidaritate și întregul 
sprijin față de cauza dreaptă a poporului coreean. îmi exprim 
profunda convingere că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre partidele și țările noastre se vor amplifica și 
întări tot mai mult, in interesul popoarelor român și coreean, 
al luptei antiimperialiste, al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NU VOM PRECUPEȚI
NICI UN EFORT

TELEGRAMA ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.

Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R. a adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, in care scrie : 
Acționind ferm, cu toată ener
gia și responsabilitatea pentru 
materializarea exemplară a pre
țioaselor dumneavoastră indica
ții, date Ia consfătuirea cu acti
vul din agricultura județului 
Ialomița, vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că mecanizatorii, lucrătorii 
din I.A.S. și cooperatorii din 
unitățile noastre agricole au în
cheiat campania de recoltare a 
griului, pe întreaga suprafață de 
121 477 hectare.

Rezultatele bune obținute, 
scurtarea perioadei de recoltare, 
precum și calitatea lucrărilor 
executate, le datorăm sprijinu
lui permanent și efectiv primit 
din partea conducerii de partid 
și de stat, a dumneavoastră per
sonal. cu prilejul vizitelor de 
lucru in județul nostru.

An de an, printr-o temeinică 
organizare a muncii, printr-o 
sporită dotare a bazei tehnico- 
materiale, prin activitatea con
secventă a mecanizatorilor, lu
crătorilor din I.A.S., a coopera
torilor și specialiștilor, sub în
drumarea și conducerea compe
tentă a organelor și organizați

ilor de partid, bilanțul muncii a 
înregistrat producții superioare, 
cele mai mari din istoria Bără
ganului, confirmînd potențele 
solului și hărnicia oamenilor 
muncii de pe meleagurile ialo- 
mițene.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că in acest an — ur
mare a eforturilor depuse, a 
abnegației și elanului patriotic 
dovedit în munca asiduă pe 
ogoare — unitățile agricole ialo- 
mițene vor livra la fondul cen
tral al statului peste 25 000 tone 
de griu peste plan.

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă. toți lucrătorii din 
agricultura județului Ialomița, 
se angajează să-și intensifice 
eforturile pentru încheierea ca
litativă, in flux continuu a tu
turor lucrărilor, pregătind con
dițiile in vederea insămințărilor 
de toamnă, astfel încit, in anul 
viitor, să realizăm o producție 
medie cu 300 kg griu la hectar 
mai mult decit in acest an.

Vă asigurăm iubite tovarășe 
Ceaușescu. că nu vom precupeți 
nici un efort, fiind hotărîți să 
materializăm, printr-o activitate 
susținută, programul elaborat de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru 
înflorirea multilaterală ( și 
prosperitatea patriei noastre so
cialiste.

Recepție cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Insurecției Naționale 

Cubaneze
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a Insurecției Națio
nale Cubaneze, ambasadorul Re
publicii Cuba la București. Ni
colas Rodriguez Astiazarain a 
oferit joi o recepție in saloanele 
ambasadei.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Pană, Mihai Gere, Ion Agaghi 
și Eugen Jebeleanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Theodor Burghele, mi
nistrul sănătății, Virgil Cazacu, 
prim-adjunct al ministrului e- 
ducației și învățămintului. Du
mitru Turcuș. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nico

lae Ghenea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, gene
ral-colonel Sterian Țircă. ad
junct al ministrului apărării na
ționale, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri su
periori. ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a Insurecției Naționa
le dubaneze, ambasadorul Re
publicii Cuba la București. Ni
colas Rodriguez Astiazarain a 
rostit joi seara o cuvîntare la 
posturile noastre de Radio și 
Televiziune.

Joi. a sosit în Capitală delega
ția Organizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest — S.W.A.P.O. 
condusă de Sam Nujoma, pre
ședintele organizației, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de prietenie în țara noas
tră. Din delegație mai fac parte 
Moses M. Garoeb, secretar al 
S.W.A.P.O.. Dimo Amambo, Ric
hard Kapellwa și Peter She- 
enema. cadre de conducere in 
cadrul S.W.A.P.O.

Delegația S.W.A.P.O. a fost 
întimpinată la sosire de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-colonel 
Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R.. șef de secție Ta Comite
tul Central, și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Joi după-amiază s-a întors in 
Capitală, venind din Republica 
Malgașă, tovarășul Petre Lupu. 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
muncii, care a participat la lu
crările celui de-al VII-lea Con
gres al partidului „Congresul 
pentru Independența Madagas
carului" (A.K.F.M.).

La Miercurea Ciuc a avut loc 
solemnitatea inminării Ordinu
lui „23 August cl. I“, decernat 
pictorului Nagy Imre, cu prile
jul împlinirii virstei de 80 de 
ani, pentru merite deosebite și 
activitate îndelungată in doibe- 
niul artelor plastice.

înalta distincție a fost înmî- 
nată de Ludovic Fazekas, pre
ședintele Consiliului popular al 
județului Harghita care. din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a transmis artistului 
sărbătorit un călduros salut, 
urări de sănătate și viață înde
lungată.

Mulțumind cordial pentru 
inalta distincție, pentru pre
țuirea deosebită ce se acordă 
operei sale, ca și a tuturor oa
menilor de artă și cultură din

țara noastră, indiferent de na
ționalitate, reputatul pictor a 
arătat că va munci în continua
re cu pasiune, zugrăvind și mai 
bine, mai profund, realitățilp 
contemporane.

Cu prilejul ..Lunii de solidari
tate cu lupta poporului coreean", 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Con
siliul Național al Femeilor. Co
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Asociația de 
prietenie româno-coreeană. Liga 
Română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa. Co
mitetul Național pentru Apăra
rea Păcii. Asociația Juriștilor și 
Uniunea Ziariștilor au trimis te
legrame de solidaritate organi
zațiilor similare din Republica 
Populară Democrată Coreeană.

CRONICA U.T.C.
In portul Constanta au so

sit delegațiile de tineri egip
teni. iordanieni, libanezi, pa
lestinieni, sirieni, din Ara
bia Saudită, Cipru și Bahrein, 
care vor lua parte la cel de 
al X-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. La 
sosire oaspeții au fost salutați 
<le către tovarășul Panteii- 
mon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.. care a adresat 
delegărilor urarea de bun so
sit in țara noastră, exprimînd 
sentimentele de solidaritate și 
prietenie pe care le nutrește 
tinăra generație din România 
față de tineretul și popoarele 
din lumea întreagă cu lupta 
împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului. pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drep
te, pentru pace, democrație și 
progres social.

Delegații au plecat spre 
Berlin. capitala Republicii 
Democrate Germane.



In zona eliberată din Cambodgia 

s a desfășurat Congresul 
National

J
Agenția khmeră de informații transmite că, intr-o zonă elibe

rată din Cambodgia, a avut loc Congresul Național, la care au 
participat miniștrii și viceminiștrii Guvernului Regal de Uniu
ne Națională, cadre ale Forțelor Armate de Eliberare Națională 
a poporului cambodgian (C.P.N. L.A.F.), reprezentanți ai orga
nizațiilor Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.). ai 
asociațiilor patriotice cambodgiene care grupează diverse cate
gorii sociale ale populației, reprezentanți ai călugărilor și ai pa- 
trioților din orașul Pnom Penh, în total 294 de persoane. Lucră
rile au fost prezidate de Khieu Samphan, vicepremier și ministru 
al apărării naționale al G7R.U.N.C. și comandant șef al 
C.P.N.L.A.F.

Congresul Național a exami
nat evoluția situației din Cam
bodgia, caracterizată prin im
portantele victorii înregistrate 
de poporul cambodgian in lupta 
sa pentru eliberare.

Congresul Național a hotărit 
să dea publicității o declarație 
solemnă adresată de F.U.N.C. 
țărilor și popoarelor prietene, 
popoarelor și personalităților iu
bitoare de pace, poporului ame
rican și perspnalităților ameri-

Delegația 

română in drum 

spre Berlin

ÎNTÎLNIREA DE LA 
PRAGA

In drum spre Berlin, capi
tala R.D. Germane, unde va 
participa la cel de-al X-lea 
Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților, delega
ția tineretului român a pe
trecut o zi în Cehoslovacia.

Joi seara, a fost organiza
tă o intilnire intre membrii 
delegației tineretului român 
și reprezentanți ai tineretu
lui din capitala cehoslovacă. 
La intilnire, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au luat cuvintul 
Jan Prochazka, secretar al 
Uniunii Socialiste a Tinere
tului din Cehoslovacia, și 
Radu Enache, secretar al 
C.C. al U.T.C.

întilnirea s-a încheiat cu 
un program artistic susținut 
de formații orchestrale și 
de soliști vocali ai tineretu
lui din Fraga și ai delega
ției tineretului român.

Aspirațiile legitime
ale poporului toreean

D
ouă decenii s-au 
scurs din momen
tul in care războiul 
din Corcea a luat 
slirșit. A fost o sin- 
țeroasă încleștare, 
începută la 25 iunie 1950, o as

pră incercare din care poporul 
coreean a ieșit biruitor. Finalul 
acestui război râmine un sever 
avertisment pentru amatorii de 
agresiuni : s-a demonstrat că 
nu există forță capabilă să în
genuncheze un popor care iși a- 
pără cu eroism libertatea și in
dependența. eă este invincibil 
un popor capabil de orice sacri- 
ticii in afirmarea dreptului sa
cru de a fi singurul stăpin al 
destinului său. Victoria poporu
lui coreean in războiul pentru 
apărarea patriei se inscrie ea 
un moment bogat in semnifi
cații. ea unul din acele momente 
capabile să se păstreze in me
moria umanității, să învingă 
scurgerea timpului. Eroismul 
milioanelor de coreeni care s-au 
jertfit, hotărirea de neclintit cu 
care poporul, la chemarea par
tidului, s-a ridicat la luptă, au 
găsit un puternic răsunet in lu
mea întreagă.

Anii războiului au lăsat urme 
adinei. Distrugerile, la care se 
adăugau pierderile de vieți o- 
menești, au fost imense. Dar 
locuitorii R.P.D. Coreene au dat 
dovadă de același eroism. de 
aceeași dăruire în opera de re
facere a economiei, pentru înăl
țarea in continuare a edificiu
lui societății socialiste. Sub 
conducerea Partidului Muncii» 
in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, R.P.D. Coreeană a repurtat 
importante succese in dezvolta
rea sa multilaterală. R.P.D. Co
reeană se înfățișează, în pre
zent, ca o țară cu înalte ritmuri 
de creștere economică, cu un po
tențial in continuă extindere. 
Succesele R.P.D. Coreene sînt o 
contribuție de maximă impor
tanță la împlinirea aspirațiilor 
de unificare pașnică și indepen
dentă a patriei care animă în
tregul popor coreean.

Partidul Muncii din Coreea și 
guvernul R.P.D. Coreene au 
desfășurat o neobosită activita
te, exprimată in numeroase ini
țiative constructive, realiste, 
menite să ducă la reunificarea 
Coreei fără nici un amestec din 
afară. Publicarea în iulie 1972 a 
Declarației comune a Nordului 
și Sudului a reprezentat un mo
ment de însemnătate istorică 
pentru destinele întregului po
por coreean. Prin acest docu
ment — intemeiat pe principii
le independenței, unificării paș
nice și unității naționale — s-au 
creai premise favorabile dialo
gului intercoreean, înlăturării 
divizării țării. împlinirii dezide
ratului național fundamental al 
celor 40 000 000 de coreeni. Do

cane care se pronunță împotri
va războiului.

Lupta poporului cambodgian, 
se arată in declarație, nu repre
zintă o agresiune sau o amenin
țare împotriva vreunei țări, ci 
este o luptă de eliberare pen
tru asigurarea independenței, 
păcii și neutralității tării. 
OBIECTIVELE EI SÎNT ÎNCE
TAREA AGRESIUNII Șî BOM
BARDAMENTELOR EFECTUA
TE ASUPRA CAMBODGIEI, 
RETRAGEREA TRUPELOR A- 
MERICANE ȘI A PERSONALU
LUI MILITAR. PENTRU A 
LAȘA POPORUL CAMBODGI
AN SAȘI SOLUȚIONEZE 
SINGUR PROPRIILE PROBLE
ME INTERNE, FARA NICI UN 
AMESTEC STRAIN.

în conformitate cu declarația 
în cinci puncte a lui Norodom 
Sianuk și cu programul politic 
al F.U.N.C. — se arată in do
cumentul Congresului — 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C. SÎNT 
SINGURII REPREZENTANȚI 
LEGALI AI NAȚIUNII ȘI PO
PORULUI CAMBODGIAN. Pe 
plan intern, lupta, de eliberare 
urmărește obținerea indepen
denței și păcii, ridicarea nive
lului de viață al poporului, asi
gurarea drepturilor și libertăți
lor democratice. REALIZAREA 
ACESTOR OBIECTIVE ESTE 
BAZATA PE CONSTITUIREA 
UNEI LARGI UNITĂȚI NAȚI
ONALE, INDIFERENT DE TEN
DINȚELE POLITICE. DE RE
LIGII ȘI CREDINȚE. CU EX
CEPȚIA CLICII LON NOL — 
SIRIK MATAK.

Pe plan extern, se preconizea
ză promovarea unei autentice 
politici de pace și neutralitate, 
neparticiparea la nici un bloc 
sau alianță militară, interzice
rea construirii de baze ale unor 
țări străine pe teritoriul cam
bodgian, neagresiune, stabilirea 
de relații cu toate țările pe baza 
avantajului reciproc, respectului . 
mutual, neamestecului în tre
burile interne și acceptarea a- 
jutoarelor necondiționate pro
venind din toate statele lumii.

în încheiere, declarația adop
tată în cadrul Congresului Na
țional exprimă mulțumirile 
poporului cambodgian, ale 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C., pentru 
sprijinul primit din partea sta
telor prietene, din partea po
poarelor iubitoare de pace și a 
personalităților din toate țările 
lumii, inclusiv din Statele 
Unite. în lupta sa de eliberare 
națională.

Pe un șantier de construcții din R.P.D, Coreeană.

cumentul acesta, de amplă re
zonanță, bazîndu-se pe existen
ța unei singure națiuni coreene 
proclamă legitimitatea aspirații
lor ei de a trăi intr-un stat uni
tar.

întreaga activitate a R.P.D. 
Coreene este călăuzită de năzu
ința de a găsi o soluționare e- 
chitabilă problemelor in suspen
de, de a aprofunda dialogul din
tre Nord și Sud, extinzind cola
borarea și accelerind procesul 
reunifieării. în acest context au 
o însemnătate considerabilă pro
punerile pe care tovarășul Kim 
Ir Sen le-a prezentat recent, 
propuneri destinate să ducă la 
apropierea dintre Nord și Sud, 
să împiedice divizarea Coreei 
și să contribuie la reunificarea 
țării. în aceste propuneri se su
bliniază necesitatea de a se în
ceta starea de confruntare mi
litară dintre Nord și Sud, punîn- 
du-se capăt înarmărilor, proce- 
dindu-se la retragerea tuturor 
trupelor străine, reducerea for
țelor armate și armamentelor, 
sistarea introducerii de arme din 
țări străine și încheierea unui 
acord de pace. Din ansamblul 
propunerilor se cuvine să subli
niem in mod deosebit cea pri
vind instituirea unei confedera
ții Nord-Sud, crearea unei Re
publici confederate Koryo care 
ar permite realizarea unor le
gături pe scară globală și cola
borarea multilaterală Nord-Sud, 
grăbirea procesului de reunifi- 
care totală. După cum a apreciat 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a- 
ceste propuneri constituie „o 
nouă și elocventă dovadă a po
ziției principiale consecvente 
promovate de Partidul Muncii

In zona eliberată a Angoiei : tineri la un curs școlar.

Cuvintarea 
lui LI. Brejnev

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a in- 
mînat, joi, în cadrul unei ședințe 
festive desfășurate la Kiev, 
Ordinul Prieteniei Popoarelor 
cu care a fost decorată Ucraina 
Sovietică, anunță agenția TASS.

Luind cuvîntul la adunare, 
Leonid Brejnev, a subliniat că, 
in prezent, poporul sovietic dă 
o bătălie încordată pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
celui de-al nouălea plan cinci
nal.

L. Brejnev a reafirmat con
vingerea fermă că problemele 
internaționale, inclusiv cele mai 
complicate, care apar între state 
cu aceeași orînduire sau cu orin- 
duiri sociale diferite, pot și tre
buie să fie rezolvate pe cale 
pașnică, fără a se recurge la 
forță sau la amenințarea cu for
ța, fără războaie.

Vorbitorul a evidențiat faptul 
că se remarcă o activizare cu 
caracter general a politicii a 
zeci de sta,te — mari, mijlocii și 
mici — care doresc să-și aducă 
contribuția la cauza generală a 
consolidării păcii.

din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene, pentru realizarea nă
zuinței legitime a poporului co
reean de a trăi intr-un stat u- 
nitar. făurit prin eforturile pro
prii ale întregii națiuni coreene, 
pe cale pașnică și independentă, 
fără amestec din afară".

Tineretul României socialiste, 
care împreună cu întregul nos
tru popor, s-a aflat alături de 
eroicul popor coreean în toate 
împrejurările, sprijinindu-i cau
za dreaptă, urmărește cu profun
dă simpatic activitatea creatoa
re desfășurată în R.P.D. Coreea
nă, susține ferm eforturile sale 
îndreptate spre înfăptuirea as
pirației naționale fundamentale 
a poporului coreean — unifica
rea pașnică și independentă a 
patriei. Tineretul român salută 
cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor de frățească priete
nie dintre România și R.P.D. 
Coreeană, relații care au cunos
cut un puternic impuls pe toate 
planurile prin vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Co
reeană, prin convorbirile sale 
fructuoase cu tovarășul Kim Ir 
Sen. Relațiile româno-coreene 
se amplifică și se adîncesc în 
interesul ambelor popoare, al 
luptei antiimperialiste. al cauzei 
generale a socialismului și pă
cii.

Transmitem poporului și tine
retului coreean salutul nostru 
de solidaritate militantă, urarea 
de a dobîndi noi victorii în con
strucția socialistă, ca și pe dru
mul împlinirii năzuințelor legi
time de reunificare pașnică și 
independentă a patriei.

M. RAMURA

Președintele Allende se
9

pronunță pentru un amplu dialog
Luind cuvîntul în cadrul ple

narei conducerii federațiilor 
Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile (C.U.T.), 
președintele Salvador Allen
de a relevat necesitatea u- 
nui „dialog deschis, fără con
diții prealabile și purtat în 
fața întregului popor între tor
țele politice din țară care se 
pronunță în favoarea apărării 
regimului democratic și pentru 
continuarea procesului de trans
formări necesare structurilor chi
liene" — informează agenția 
PRENSA LATINA.

Precizînd că este vorba de a- 
cele sectoare ale opoziției cu 
care se pot găsi puncte -de con
vergență, președintele Allende a 
criticat grupările reacționare 
care continuă campania de de
făimare a realizărilor Unității 
Populare prin difuzarea de știri 
false la adresa guvernului și a 
forțelor armate, ca și acțiunile 
sedițioase îndreptate împotriva 
autorităților.

Acordind o atenție deosebită 
problemelor economice și soci
ale. Salvador Allende a subli
niat că guvernul are în vedere 
întărirea ariei proprietății soci
ale. continuarea reformei agrare, 
asigurarea dezvoltării economiei

• Convorbiri indo-po- 
kistoneze

La Rawalpindi s-a desfășurat, 
joi, o nouă rundă a convorbiri
lor dintre reprezentanții Pakista
nului și Indiei, consacrate exa
minării unor probleme umani
tare ivite între cele două țări ca 
urmare a conflictului din decem
brie 1971.

Răspunzind Ia întrebările zia
riștilor, conducătorul delegației 
indiene, N. P. Haksar, a decla
rat că au fost atinse o parte din 
aspectele de bază care constituie 
obiectul actualelor convorbiri.

„SÂPTÂMÎNA PRIETENIEI 
ROMÂNO - ITALIENE-

în vechiul oraș, Sulmona, în care s-a născut și a trăit marele 
poet latin Ovidiu, a început joi : „Săptămîna prieteniei româno- 
italtene".

De cîteva zile întregul oraș s-a îmbrăcat în haine de sărbă
toare. Pe principalele edificii flutură tricolorul românesc și cel 
italian.

Inaugurarea suitei de acțiuni cultural-științifice, care vor con
tinua pînă joia viitoare, a avut loc în marea sală de Consiliu a 
Primăriei orașului Sulmona.

Primarul Sulmone’i, Paolo di Bartolomeo, a arătat. în cuvîntul 
•său de salut, că sentimentele care animă pe cetățenii Sulmonei, 
descendenți ai lui Ovidiu și care iși au locaș și în sufletul prie
tenilor români, sînt sentimente de pace și prietenie. Tocmai în 
cadrul acestei voințe — a spus el — s-au dezvoltat raporturile 
dintre România și Italia, dintre Constanța și Sulmona.

în cuvîntările lor, reprezentantul Consiliului Regional Abruzzo, 
Dante Maggi, și ambasadorul României la Roma, Iacob Ionașcu, 

au încadrat manifestările de la Sulmona în aspirația generală a 
celor două popoare de colaborare și apropiere, apreciindu-le ca 

o nouă și solidă verigă a lanțului de prietenie care unește Italia 
și România.

Primarul municipiului Constanța, Petre Nicolae, și-a exprimat 
la rîndul său speranța că manifestările ce vor avea loc în cursul 
acestei săptămîni, vor da un noii impuls legăturilor dintre cele 

două orașe, vor contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

LUMEA SE DISTREAZĂ I G1U- 
leștl (orele 16; 18; 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
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 Șl MICUL PARIS : Cen
tral (orele 10; 12,30; 15,30: 18;
20,30).

CARTEA JUNGLEI: Scala (orele 
9: 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15),
Stadionul Dinamo (ora 20,15).

TE AȘTEPTAM, FLACAULE : 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,30: 16: 
18,30; 20,45).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Sala Palatului (ora 19,30), 
București (orele 8.30; 11; 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), 
Cotrocenl (orele 15,30; 19). Moșilor 
(orele 16: 19.45). Grădina Moșilor 
(ora 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Fes
tival (orele 9; 11,15 13,30; 16; 18,30; 
21), Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 

și participarea mai accentuată a 
muncitorilor la conducerea țării, 
îmbunătățirea aprovizionării și 
punerea în aplicare a unui plan 
de urgență pentru anii 1973— 
1974.

în cadrul Adunării Generale 
a C.U.T., președintele organiza
ției, Luis Figueroa, a declarat 
că Centrala Unică a Oamenilor 
Muncii din Chile acceptă dialo
gul cu sectoarele democratice 
ale opoziției.

La Leningrad s-a 

deschis expoziția 

„Mobila româ

nească—1973"
La Leningrad s-a deschis, 

joi,1 expoziția „Mobila româ
nească — 1973“, cea mai 
mare manifestare economică 
cu acest profil organizată în 
cursul anului de țara noas
tră peste hotare.

în alocuțiunile rostite la 
deschiderea manifestației I. I. 
Popov, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sovie
tului Orășenesc Leningrad, și 
Ion Rîmbu, adjunct al minis
trului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, 
au arătat că expoziția „Mo
bila românească — 1973“ ca și 
participarea Uniunii Sovieti
ce la expozițiile internațio
nale și la alte manifestări 
care se organizează în Româ
nia, constituie un mijloc efi
cient de cunoaștere, contri
buie la dezvoltarea colabo
rării și cooperării economi
ce, la adîncirea relațiilor de 
prietenie frățească dintre po
porul român și popoarele so
vietice.
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16: 18,30; 21). Grădina Festival 
(ora 20).

COARNELE DE AUR : Timpuri 
Noi (orele 9,45—20,15 în conti
nuare).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI J 
Favorit (orele 10; 12,30; 15.3G: 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 ! Popular 
(orele 16; 18: 20) Unirea (orele 
15,30; 18: 20,15), Grădina Unirea 
(ora 20,30).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA î 
Grlvița (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Aurora (orele 9; 12.30: 16; 19,30), 
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; 18,15; 20,30). Tomls (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 16; 18.30; 21), 
Grădina Select (ora 20). Grădina 
Tomis (ora 20.15), Grădina Bu
zești (ora 20,15).

Am văzut Hanoiul, cîteva zile, 
intr-un decembrie torid, consi
derat acolo anotimpul „uscat" cu 
temperaturi ce le depășesc pe 
acelea de la noi în iulie, luna 
lui „cuptor". Am pornit într-o 
asemenea zi pe străzile lungi și 
umbroase ale orașului, am tre
cut pe lingă vitrinele magazine
lor, m-am amestecat printre 
clienții frizeriilor de pe trotuare, 
am ocolit parcurile de biciclete 
din fața micilor cooperative și 
întreprinderi de producție locală, 
m-am strecurat, la intersecții, 
printre șirurile de biciclete pe 
care pedalau mai ales fete în 
pantaloni negri și bluze albe de 
mătase fluturate de vînt, șiruri 
ce produceau un fișîit acvatic ai
doma adormitorului foșnet ma
rin, am intrat în librării și am 
răsfoit pagini misterioase, inac
cesibile, am întîrziat dinadins în 
fața rafturilor cu cărți trăgind 
indiscret cu urechea la murmu
rul muzical compus din ciuda
tele, neînțelesele vorbe ale local
nicilor, părîndu-mi-se. din prici
na șoaptei, că mă aflu intr-un 
templu sau într-o catedrală. Ui
mitoare, neașteptată intr-un oraș 
supus unor neînchipuit de grele 
și de lungi lovituri mi se părea 
liniștea, zimbctul tăcut, dar un 
zîmbet deschis, de o mare 
prospețime, al oamenilor. M-am 
uitat mai atent împrejur, am 
pătruns in inima țării, ani văzut 
și ruine, mormane de moloz, 
dărimături, sinistre schelete 
metalice, șine avariate și șo
sele ori poduri puse la loc 
intr-o noapte, am văzut aceiași 
oameni tăcuți, trudind ziua și 
noaptea și intre toate acestea, 
deasupra tuturor acestora, teri
bilul zîmbet : al femeilor și 
bărbaților, al moșnegilor și al 
copiilor. Inalterabil, asemenea 
cristalului pur. Un zîmbet cu 
care s-a înțeles pînă la urmă 
că nu-i de glumit. Liniștea lor 
impresionantă se compune din 
dirzenie. din forță, din încrede
re. Acești oameni care de seco
le n-au cunoscut liniștea, in ora
șele și satele lor liliputane, 
slrăbătind zilnic, aplecați pc 
coarnele plugului lor și cu apa 
lor piuă peste briu, zeci și sute 
de kilometri, in orezăriile lor, 
lucrind in grotele intunccoase 
ale dealurilor și munților lor, 
acolo unde nu o dată au fost 
nevoiți să-și mute fabrica, sec
ția. atelierul. legănindu-se de 
dimineața pinâ scara în ritmul 
chinuitor al aruncării apei pes
te diguri cu cupele lor legate de 
fringhii. ei bine, acești oameni 
n-au uitat să zimbească, și încă 
într-un chip fermecător, semn 
puternic de civilizație sufleteas
că și omenie autentică. I-am 
văzut plini de respect în fața 
rafturilor cu cărți, atenți, preve
nitori, respectîud locul și sensul 
intrării lor acolo, după cum 
i-am văzut in număr mare și la 
fel de tăcuți, ceremonioși într-o 
sală de teatru, urmărind ceea 
ce se petrecea pe scenă. Apoi 
am văzut cum cupola din foaie 
de cort a circului lor din Ha
noi s-a umplut ca un balon fan
tastic gata de zbor sub explozia 
lor de rîs.

Cine n-a văzut cum arată un 
om trecut printr-o lungă și 
grea suferință ? Și cine ar pu
tea spune că pe chipul unui a- 
semenea om citește fericirea, 
că ochii i-au rămas lim
pezi, că 
strălucește 
s-a părut

zîmbetul ii mai 
ca odinioară ? Mi 

că vietnamezul se
apropie cel mai mult de un
asemenea tip de om de o
neobișnuită tărie, cu o rar în- 
tilnită capacitate nu numai de a 
îndura pur și simplu (bineînțe
les, că aceasta nu-i deloc sim
plu), dar de a îndura, rămî- 
nînd el însuși, același, cu re
flexele vitale nealterate. Desi
gur, este vorba de perseveren
ță, de mîndrie națională, de în
credere absolută in cauza lui. 
Ne amintim cu toții, probabil, 
povestea acelui admirabil luptă
tor din nuvela „Friguri" de 
Marin Preda, pe care scriito
rul nostru îl pune într-o 
situație profund semnificati
vă : prezentarea lui intr-un 
moment de luptă care coincide 
cu un răstimp de împlinire in 
viața lui intimă. Este situația 
cea mai caracteristică : condițiile 
inumane ale luptei (se ascunde 
o zi întreagă sub apă, cu picioa
rele înfundate în nămol, res- 
pirind printr-un pai de orez 
abia scos Ia suprafața lacului) 
nu-1 fac nici aspru, nici dur ori 
insensibil, nu-i alterează nici 
compasiunea, mila față de chinul

SALCIMUL LILIACHIU : Drumul 
Sări! (c^ele 15.30; 18; 20,15).

AVEb TURILE LUI BABUȘCĂ S 
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: 20,30),
Grădina Bucegi (ora 20,30).

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : Foicica bobului, de 
Gb. Dumitrescu. 10,00 Clubul Cu
rioșilor. 11,00 Știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ. Ioana Cris- 
tea. 11,30 Antract muzical. 12,00 
Transmisiuni directe din țară. 12,10 
Invitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. Î3.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Arhi
tectura. 18,10 Temă cu variațiuni : 
imagini pastorale. 18,55 Melodia 

altora și nici izvorul adine al 
propriei sale iubiri. Iată, deci, 
cu ce fel de oameni se desfă
șoară construcția și reconstruc
ția vietnameză, ce fel de oameni 
sînt cei care lucrează la Hanoi, 
la Haifong, in Hon-gai, Thanh- 
Hoa, in satele și orașele Repu
blicii Democrate Vietnam. Tre
buie să Ie vezi pe muncitoarele 
din Thanh-Hoa sau pe țărăncile 
din Hoa-Loc, să-i privești și să-i 
asculți pe tinerii muncitori din 
întreprinderile acestor provincii, 
pe minerii din Quang-Ninh 
sau pe studenții Institutului 
politehnic pentru a înțelege că 
reconstrucția. refacerea țării, 
munca din industrie și agricul-

Zîmbetul, ca o floare 
de lotus

tură se sprijină într-un om pe 
cit de dîrz și rezistent la efor
turi mari, dure, pe atit de uman, 
de sensibil la tot ceea ce-I în
conjoară, la bucuriile și triste
țile celorlalți. Oamenii acestei 
țări sărace sint neînchipuit de 
bogați. Ei știu că revoluția le-a 
oferit singura șansă ca țara să 
devină prin munca liberă, tot 
așa de bogată ca și ei. Numai 
așa înțelegi ce poate însemna o 
frază comună ca „ani la rînd 
(adică în anii de război !) pro
ducția la orez a fost depășită 
sistematic" sau „nivelul produc
ției agricole a crescut în fiecare 
an cu 2,5 la sută". Și, in același 
loc, la Thanh-Hoa, mai afli la fel 
de simplu, incredibil de simplu, 
că „în timpul războiului numărul 
de elevi a crescut cu 77 la sută". 
Ce era înainte de revoluție 
Hoa-Loc ? Hoa-Loc era un sat 
din colibe de papură (din 690 
de familii doar douăzeci locuiau 
in case de cărămidă), cu trei 
lintini pentru aproape două mii 
de guri, cu 14 știutori de carte 
și fără nici un fel de asis
tență sanitară. Astăzi 90 la 
sută din case sînt din cără
midă, fiecare familie are 
fintina ei. în curtea casei, în 
1958 analfabetismul era lichidat 
iar azi, în cele două școli în
vață circa 2 000 de elevi. Satul 
îi consideră ca făcind parte din 
avuția Iui pe cei 100 de absol
venți de liceu, 21 de studenți, 3 
tehnicieni agronomi, 2 veteri
nari, 5 surori asistente, educa
toarele grădiniței. Acești oa
meni cărora revoluția le-a des
chis calea spre a ajunge aici, la 
realizări ce nu pot fi evaluate 
cu măsuri comune și nici prea 
ușor înțelese, se găsesc azi in 
fața unei noi etape, consacrate 
muncii pentru ca satul lor, țara 
întreagă, să semene din ce in 
ce mai mult cu grădina pe care 
au visat-o generații la rînd și 
pe care și-o făuresc ei azi, ai-

zilei. 19,00 în direct... de Ia Uzi
nele de utilaj petrolier ,,1 Mai“ 
din Ploiești. 19,30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri ,,Electrecord“ prezintă 
muzică populară gorjenească. 20,00 
Educație, răspunderi : „Unde vom 
munci 1“ anchetă printre tinerii 
absolvenți. 20,30 Simfonia Sevilla- 
na de Turina. 21,00 Radio-super- 
top. Topul-topurilor. 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport. 
22,30 Melodia zilei. 22,35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Ton 
Tudor. 23,20 Jazz-variete. 23,55— 
24,00 Ultimele știri.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă rusă. 9,30 
O viață pentru o idee : Dimitrie 
Voinov. 10,00 Telex. 10,05 Moment 
coregrafic. 10,20 Comici vestiți ai 
ecranului... rivali în dragoste. 11,10 
Concertul orchestrei de muzică u- 
șoară a Radioteleviziunii. 11,50 
Oamenii pădurilor. 12,10 Ansam

doma chipului lor lăuntric, bo
gățiilor și virtuților pe care și 
le-au cultivat cu o perseverență 
admirabilă. In frontul acestei 
munci a poporului vietnamez 
an de an își fac apariția noi 
promoții, noi cadre de munci
tori, tehnicieni, specialiști. In
stitutul politehnic din Hanoi, cu 
cele circa 750 de cadre didac
tice, 4 000 de studenți. 2 000 de 
seraliști, 80 de laboratoare, 
300 000 volume, 9 facultăți (nia- 
tematieă-fizică, mașini-unelte, 
energetică, economie, chimie in
dustrială, mecanică, electroteh
nică. electronică și facultatea 
serală) a dat, numai pină in 
1971, Îl1 serii de absolvenți, a

dică 10 000 de ingineri specia
liști, cadre necesare ca aerul e- 
conomiei. industriei, agriculturii, 
științei și culturii țării. Sint ti
neri care intră în focul muncii, 
al construcției și reconstruc
ției. pregătiți să o facă cu 
devotament și pricepere (35 
de săptămini de practică in 
perioada studiilor, plus nenu
mărate ore de muncă patrioti
că, de punerea umărului, ori de 
cite ori a fost nevoie la con
strucții de locuințe, poduri, șo
sele etc. justifică pretenția, dic
tată de necesități ca fiecare ti- 
năr specialist să egaleze Ia ab
solvire, priceperea practică a u- 
nui muncitor de categoria a Ii-a 
sau a III-a). De-a lungul R.D. 
Vietnam vei întîlni șosele, po
duri, fabrici, mine intitulate „ale 
tineretului", realizări ce sporesc 
de la an la an. „Mina tineretu
lui" din Quang-Ninh — provin
cie pe care premierul Fam Van 
Dong a supranumit-o „Vietna
mul în miniatură" datorită ca
racterului reprezentativ al ra
murilor economiei — este și o 
adevărată școală de calificare, 
într-un flux continuu. Aici s-au 
format cei aproape 1 090 de in
gineri, 4 090 de tehnicieni. 19 000 
de muncitori calificați. Aseme
nea date conțin și exemplifică 
natura adîncă, radicală, a schim
bărilor în structura economiei 
și, implicit, in soarta țării, a 
poporului vietnamez, ele în
seamnă pașii înainte pe drumul 
progresului general al țării. A- 
semenea pași exprimă încrede
rea oamenilor in destinul pe 
care și-l făuresc. Din ei rodește 
și se inalță, ca o miraculoasă 
floare de lotus, inalterabilul 
zîmbet vietnamez. Numai cine 
n-a avut dintotdeauna izvorul 
la indemînă poate înțelege cu
prinzătorul simbol al unui sat 
vietnamez în care fiecare curte 
și fiecare familie își are propria 
ei fintină.

blul folcloric al Casei de cultură 
din municipiul Satu Mare. 12.40 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 13,00 Telejurnal. 15,00 
Teleșcoală. Cu cartea în vacanță : 
Petrolul. Antologie școlară. 16,00— 
17,30 Trofeul „Tomis“ la volei fe
minin : Japonia — Cehoslovacia. 
Transmisiune directă de la Sala 
Sporturilor din ■ Constanța. 17,30 
Curs de limbă engleză. 18.00 Telex. 
18,05 Tragerea. Loto. 18.15 Cum 
vorbim. 18,35 La volan. 18.50 Te- 
leconferință *de presă. Invitat — 
ing. Silviu Opriș, adjunct, al mi
nistrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săptă- 
mînii : „Mîndră țară“ de Laurentiu 
Profeta. 20.05 Reflector. 20,25 A- 
vanpremieră. 20,30 „Să urce națiu
nea spre comunism în zbor !“ E- 
misiune de cîntece și versuri pa
triotice. 21.00 Omul de lîngă tine. 
,.O grădină cu suflete și flori". 
21,20 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră. 22,10 „24 de 
ore". 22,40 Teleglob : Imagini din 
Peru.

PROGRAMUL II

20,00 Retrospectivă Walt Disney. 
20.35 Revista economică TV. 21,05 
Cîntece din Tara de Piatră. 21.30 
Bilbor ’73. 21,50 Pagini muzicale 
de mare popularitate.
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