
Proletari din toate țările, uniti-vă !’

Ședința
Comitetului Executiv

al C C. al P.C.R
a.c-, a avut 
Comitetului

In ziua de 2 august 
loc, la Mangalia, ședința 
Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Executiv a ascultat o 
informare referitoare la situația re
coltării și a îndeplinirii hotărîrii an
terioare a Comitetului Executiv în 
legătură cu această problemă.

Apreciind ca pozitivă activitatea 
desfășurată pînă în prezent de oame
nii muncii din agricultură, de orga
nele și organizațiile de partid, Comi
tetul Executiv a stabilit să se acțio
neze în continuare, cu fermitate, 
pentru încheierea grabnică a seceri
șului, concentrînd în acest scop mij
loacele tehnice necesare în județele 
care nu au încheiat această activitate.

Luînd cuvîntul în cadrul acestui 
punct, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se aplice riguros măsurile 
stabilite de Comitetul Executiv și a 
adresat un apel comitetelor județene 
de partid, comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene, comu
niștilor și tuturor oamenilor muncii 
din agricultură să ia toate măsurile 
pentru depozitarea în cele mai bune 
condițiuni a întregii recolte, să se 
asigure capacitățile de depozitare 
pentru recolta de toamnă, să acțio
neze cu toate forțele pentru strînge- 
rea furajelor, și a altor culturi, pen
tru efectuarea la timp și în bune 
condițiuni a tuturor lucrărilor agri
cole.

In continuare, Comitetul Executiv 
a examinat stadiul lucrărilor de in
vestiții, stabilind ca în lunile august 
și septembrie să fie lichidate rămî- 
nerile în urmă de pe unele șantiere, 
să se asigure un ritm mai intens de 
lucru.

în legătură cu aceste probleme, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
constructorilor de pe șantiere, mun
citorilor din industria construcțiilor 
de mașini, muncitorilor din indus
tria materialelor de construcții- che
marea de a-și concentra eforturile 
în perioada care urmează spre recu
perarea restanțelor și realizarea inte
grală a planului de investiții și de 
producție, să participe cu toate for
țele la îndeplinirea angajamentului 
național de înfăptuire a planului 
cincinal înainte de termen.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o in
formare asupra întîlnirii prietenești 
a conducătorilor partidelor comu
niste și muncitorești din unele țări 
socialiste, care a avut loc în Crimeea 
în zilele de 30—31 iulie a.c. De ase
menea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat Comitetul Executiv asu
pra convorbirilor purtate, cu același 
prilej, cu secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, tovarășul 
Leonid Brejnev.

Comitetul Executiv a aprobat în 
unanimitate și a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care con-

tribuie la întărirea colaborării și 
unității țărilor socialiste, la realiza
rea securității pe continentul euro
pean, la creșterea prestigiului socia
lismului în lume și a coeziunii forțe
lor antiimperialiste și progresiste de 
pretutindeni.

Comitetul Executiv apreciază că 
întîlnirea prietenească din Crimeea 
a constituit un schimb util de ve
deri asupra unor probleme ale con
strucției socialismului și ale dezvol
tării colaborării între țările socia
liste, precum și asupra unor proble
me ale vieții internaționale actuale.

Comitetul Executiv a apreciat că 
întîlnirea dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Brej
nev reprezintă o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre Re
publica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste, că aceasta servește atît celor 
două popoare, cît și cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Comitetul Executiv a stabilit să se 
acționeze cu hotărîre pentru transpu
nerea în viață a celor convenite în 
cadrul întîlnirii dintre secretarii ge
nerali ai celor două partide, să se ia 
măsuri în continuare pentru lărgirea 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice precum și în alte domenii 
între România și U.R-S.S.
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Întrecerea pe care con

structorii fi montării Trustu
lui de lucrări hidroenergetice 
București o desfășoară în 
scopul realizării cincinalului 
înainte de termen se desfă
șoară cu o intensitate sporită 
în. aceste zile premergătoare 
celei de-a 29-a aniversări a 
insurecției naționale antifas
ciste armate. Așa cum arată 
graficele șantierelor, de la în
ceputul anului și pînă acum, 
constructorii și montorii au 
realizat lucrări suplimentare 
în valoare de aproape 21 mi
lioane lei. Volumul lucrărilor 
realizate este cu aproximativ 
15 la sută mai mare decît cel 
obținut în semestrul I al a- 
nului trecut. De pe acum, pe 
șantierele unor mari obiective 
energetice, cum sînt: grupul 
de 170 MW. al hidrocentralei 
de pe Lotru, cele două hidro
centrale aflate în construcție, 
la Noapteș și Zigoneni pe Ar
geș, și centrala de 45 MW. 
de la Tarnița, pe Someș, 
s-au obținut avansuri impor
tante față de grafice.

Întoarcerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei

Elena Ceaușescu din Crimeea

partid și guverna

mentale a Repu

blicii Democrate

Vietnam

a delegației de

A

O întrebare dincolo de realizările valorice
A

CIND VA ÎNCEPE PRODUCȚIA?
Pe platforma chimică vîlceană, 

, grupul de șantiere Govora al 
Trustului de construcții indus
triale Pitești, se desfășoară în a- 
ceastă perioadă lucrări de exe
cuție la nu mai puțin de 5 o- 
biective : Uzina de sodă nr. 3, 
Instalațiile P.V.C., Produși clo- 
rurați II, Oxoalcool 2 și Electro
liza 3 ale Centralei industriale 
de produse anorganice Rm. Vil- 
cea. Recenta constituire a a- 
cestui organism economic n-a 
marcat doar o schimbare de ti
tulatură a fostului grup indus
trial de chimie ci și intrarea în- 
tr-o nouă și dinamică etapă de 
dezvoltare a industriei chimice 
vîlcene.

Cu cîteva zile în urmă, la sfîr- 
i șitul lunii iulie, constructorul a 

raportat îndeplinirea și depășirea 
din punct de vedere valoric a

planului de investiții pe primele 
7 luni. După cum am putut con
stata la cel mai important obiec
tiv, Uzina de sodă nr. 3, care are 
ca termen de punere în funcțiune 
trimestrul III al acestui an, mul
te lucrări se află intr-un stadiu 
avansat. Spre sfîrșitul acestei 
luni, vor fi recepționate lucră
rile de la secția de caustică. La 
secția calcinată insă, n-a fost 
realizată decît o parte din ca
pacitate, ceea ce determină se-

rioase incertitudini în ce priveș
te începerea probelor tehnolo
gice și intrarea în funcțiune la 
termenul prevăzut. Vina pentru 
această îngrijorătoare stare de 
lucruri o poartă deopotrivă pro
iectantul — I.P.R.A.N., benefia- 
rul — C.I.P.A. Rm. Vîlcea, și în- 
tr-o și mai mare măsură o parte 
din furnizori care n-au livrat la 
timp utilajele, a căror execuție 
și-o asumaseră prin contract. 
Să ne explicăm. Nici pînă la ora

actuală proiectantul n-a predat 
în totalitate documentația pen
tru compartimentul de ambalare 
și depozitare a sodei. Beneficia
rul n-a urmărit graficul coordo
nator de livrare a utilajelor. Iar 
furnizorii ca U.Z.U.C. Ploiești, 
U.M.U.C. București, U.C.M. Re
șița, „Independența" Sibiu și al
ții nu și-au onorat încă in tota-

DORU MOȚOC
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COMUNIST? /// dispute de subsol...

RĂSPUND
DE O VIITOARE

altul construe

Cum își distribuie eforturile ? Cum 
zează munca tinerilor din subordine 
funcțiune ? Răspunsul la aceste întrebări in fotoancheta 

BUTURUGA MICĂ" POATE

colaborează ? Cum ii antrenează și cum organi- 
pentru ca noul obiectiv să intre la termen în 

din pagina a ll-a :
FI Șl O GRĂMADĂ DE MOLOZ I

Intelectuali „de supnhță“ de

cu 
să

V-ați gindit cum vor arăta 
locuințele viitorului ? Maldăre 
de proiecte elaborate pe plan
șetele arhitecților din toată lu
mea ne stau deja la dispoziție. 
Zimbim la vederea unora, visăm 
privind altele, unele ne emoțio
nează, dar toate, absolut toate 
îndeamnă de fapt la o serioasă 
reflecție. Un arhitect american 
dintre cei mai „crezuți" in avan
surile pe care le consacră zilei 
de mîine, Buckminster Fuller 
propune un sistem de locuințe 
itinerante, deci gata să se trans
forme în vehicule atunci cind e 
cazul, și independente în același 
timp, adică apte să producă ali
mentele necesare locatarilor și 
să răspundă singure tuturor exi
gențelor acestora.

Așadar, perspectiva probabilă 
ne îmbie la un spațiu de con
viețuire ultradotat, dar ÎNCHIS. 
Vom deveni, cu sau fără voie,

din loc la comandă, vom bene
ficia de o alimentară de bloc 
așa cum deocamdată folosim o 
uscătorie cu același titlu, ne vom 
afla, prin forța lucrurilor, in 
situația de dirijare comună a 
disponibilului și de egală gospo
dărire a lui. Toate acestea ne 
vor obliga la un comportament 
adecvat. Generat de un sistem 
de gindire la fel de specific. 
Pregătirea lui a început deja, 
încă de pe acum, spunem „lo
cuiesc la bloc" și nu locuiesc 
într-o garsonieră sau un apar
tament al unui asemenea edifi
ciu. Exprimare eliptică, dar nu 
inexactă. ACASĂ nu mai este, 
de pe acum doar spațiul de 
locuit, ci și holul de la intrare, 
scara care ne însoțește pașii 
pină în fața apartamentului, as
censorul la care apelăm cind cea 
dinainte ne obosește, cremato
riul care înghite zilnic și restu
rile menajere din gospodăria

noastră, terasa, spălătoria, uscă- 
toria etc. ACASĂ înseamnă deci 
apartamentul nostru împreună 
cu toate acestea, pe care le-am 
enumerat cu o minuțiozitate ve
cină cu pedanteria pentru un 
singur motiv : acela că in spa
țiul lor, EXISTENȚA noastră 
casnică devine COEXISTENȚĂ, 
manifestările noastre PARTICU
LARE devin PUBLICE, „ticu
rile" de proveniență INDIVI
DUALĂ beneficiază de un spa
țiu COMUN de afirmare.

ACASĂ TRĂIȚI CA UN Tî- 
NĂR COMUNIST ? Pină acum 
întrebarea solicita atitudini, 
punpte de vedere, soluții găz
duite sau inspirate doar de pe
rimetrul strict familial. Să ne-o 
adresăm incă o dată, vizavi 
de domeniul de referință pe care 
l-am conturat mai sus. Cu atît 
mai mult cu cit, după cum ne 
„șoptesc" statisticile, peste 70 la 
sută dintre deținătorii de garso-

eva-niere și apartamente își 
luează virsta între 20 și 30 de 
ani.

COCOȘII DIN „DRUMUL BEL
ȘUGULUI"

— Menționez că n-am acționat 
decît fiind provocat ! Individul 
a bătut in tavan de mai multe 
ori, provocînd deteriorarea aces
tuia !

— Și dumneavoastră ?
— Dat fiind această stare 

lucruri revoltătoare, l-am 
monestat pe scară în ziua 
mătoare.

— în ce mod ?
— Stropindu-1 cu un pic 

apă ! Menționez insă că era 
curentă și nu provenită 
gospodărie !

— Și apoi ?
— în minutele ce au urmat, 

individul a încercat să pătrundă 
în apartamentul meu, lucru care

de 
ad- 
ur-

nu i-a reușit și drept pentru 
care s-a întors în locuința sa de 
unde a azvîrlit o găleată de lă
turi pe balconul meu.

— Dumneavoastră ce aveți 
spus ?

— Sint întrutotul de acord 
cele susținute, dar doresc
adaug că și persoana aici de față 
a adus în fața apartamentului 
meu o serie de murdării. pe 
care a călcat copilul, transpor- 
tindu-le in acest fel în casă.

Dialog apt să figureze mai de
grabă într-o scenetă satirică 
decit în procesul verbal al unei 
comisii de judecată. Și totuși 
l-am găsit răsfoind dosarele 
acesteia. Prima tentație a fost 
aceea pe care o bănuiți : risul. 
Gata-gata să izbucnim în hohote 
la lectura acestor replici demne 
de pana unui umorist de calitate! 
Pofta de distracție ne-a părăsit 
însă pe loc, la vederea profe
siunii celor doi beligerant! : 
unul inginer constructor, altul 
învățător. Născut în 1940 unul, 
celălalt cu trei ani mai tîrziu.

Doi tineri, care în fiecare di
mineață îmbracă haine curate și 
își strecoară la subțioară o mapă 
— însemn al unei profesii „spă
late" — se bălăcesc 
într-o 
ascut 
ție a

mocirlă 
„spiritul" 
insultelor,

SOFIA

tot zilnic 
de injurii, își 
intr-o competi- 

își odihnesc

SCORȚARU

(Continuare in pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au înapoiat, 
joi după-amiază, din Uniunea 
Sovietică, unde, răspunzînd in
vitației C.C. al P.C.U.S., au pe
trecut cîteva zile de odihnă în 
Crimeea.

La sosire, pe aeroportul „Mi
hail Kogălniceanu", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați 
de tovarășii Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Uie 
Verdeț, Maxim Berghianu. Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgăneșcu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Petre Blajovici, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, MiU’ Do- 
brescu, Mihai Gere, Ion Pățan, 
Ion Stănescu, Iosif Uglar, Ște
fan Andrei, precum și reprezen
tanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de stat

Constanța, ai organizațiilor de 
masă și obștești locale.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

Secretarul general al partidu- 
a fost salutat cu entuziasm 
numeroși constănțeni, aflați 
platoul din fața aerogării. Ei 
venit cu portrete ale tova- 

cu 
cu

secretarului general al partidu
lui a constituit, totodată, o pu
ternică reafirmare a adeziunii 
depline la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, a voinței unanime de a 
milita cu fermitate pentru în
făptuirea ei.

Aceeași primire entuziastă a 
fost făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in orașul Constanța, 
pe întregul traseu, pină in sta
țiunea Neptun.

*

statului
ex- 

de 
în

lui 
de 
pe 
au
rășului Nicolae Ceaușescu, 
stegulețe roșii și tricolore, 
flori. Mulțimea scanda cu însu
flețire numele conducătorului 
iubit al partidului și
nostru, ovaționa îndelung, 
primindu-și simțămintele 
profundă dragoste și stimă, 
această vibrantă manifestație
și-a găsit o nouă și pregnantă 
expresie înalta prețuire pe care 
toți cetățenii țării o dau acti
vității neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacra
tă progresului neîntrerupt al 
patriei, pe calea socialismu
lui și comunismului, triumfu
lui cauzei socialismului și 
păcii in lume. întîmpinarea 
deosebit de călduroasă făcută

La plecarea din Crimeea, pe 
aeroportul Simferopol, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost conduși 
de tovarășii K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., K. V. 
Rusakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., consilier al secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S., 
N. K. Kiricenko, prim-secretar 
al Comitetului regional Crimeea 
al P.C.U.S., T. N. Cemodurov, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului regional Cri
meea, precum și de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
■> i

si tovarășa Elena Ceausescu
•> . ->

au vizitat orașul Sevastopol
Joi dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care s-au a- 
flat pentru citeva zile la odihnă 
în Crimeea, la invitația C.C. al 
P.C.U.S.. au făcut o scurtă vizită 
în orașul Sevastopol.

La sosirea in oraș, oaspeții 
români au fost salutați de L. D. 
Solodovnikov, secretar al Comi
tetului regional Crimeea al P.C. 
din R'.S.S. Ucrainiană, V. S. Ma
karenko, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, a- 
miral V. S. Sisoev, comandantul 
Flotei maritime militare sovie
tice din Marea Neagră, amiral 
I. S. Rudnev, membru al Consi
liului militar al Flotei maritime 
din Marea Neagră, N. U. Abra
mova, vicepreședinte 
tetului Executiv al 
regiunii Crimeea.

însoțiți de gazde, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au vizitat mu
zeul istoric de la Săpun Gora, 
unde o dioramă de mari dimensi
uni redă lupta plină de eroism 
a ostașilor și marinarilor sovie
tici, desfășurată în timpul celui 
de-al doilea război mondial, pen
tru eliberarea orașului Sevas
topol. Cinstind memoria celor 
care s-au jertfit in această mare

al Comi- 
Sovietului

tovarășul 
tovarășa

bătălie și ale căror nume sînt 
încrustate pe un imens obelisc, 
în fața căruia arde flacăra eter
nă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a depus o jerbă de flori la Mo
numentul eroilor Sevastopolului. 
în continuare a fost vizitat un 
alt obiectiv profund evocator 
pentru istoria bogată în fapte 
mărețe a acestui oraș: panora
micul care înfățișează, sub for
ma unor scene cu o mare pu
tere sugestivă, epopeea a- 
părării Sevastopolului in vre
mea războiului Crimeei din a- 
nii 1854—1353.

Vizitarea muzeului de la Să
pun Gora și a panoramicului 
din orașul Sevastopol a consti
tuit pentru gazde un prilej de a 
evoca curajul și vitejia ostașilor 
și marinarilor, ale poporului so
vietic, în lupta pentru apărarea 
patriei. Numeroși vizitatori a- 
flați in incinta clădirii în care 
se afla panoramicul orașului au 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La invitația gazdelor a fost 
vizitată, apoi, o modernă navă 
militară. Tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați la 
bord de comandantul navei, că-

pitanul de rangul II K. Proto- 
popov, de întregul echipaj, care 
fac oaspeților 
roasă primire, 
nul de stat al 
liste România 
al Uniunii Sovietice. Se vizitea
ză apoi instalațiile moderne ale 
acestei mari nave militare.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. mulțu
mind pentru primirea călduroasă 
făcută pe vas, a urat echipaju
lui, întregii flote militare a 
Mării Negre, noi succese in pre
gătirea de luptă și politică și 
și-a exprimat convingerea că 
intre marinarii români și sovie
tici se va dezvolta o colaborare 
prietenească tot mai strinsă.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la de
junul oferit in onoarea lor, la 
încheierea vizitei, de primul se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Sevastopol.

în timpul trecerii prin Sevas
topol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
cordialitate prietenească de ce
tățenii orașului.

români o căldu- 
Sint intonate Im- 
Republicii Socia- 
și Imnul de stat
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La ordinea zilei:
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asupra

de fabricație

Cind va
pag. D(Urmare din

este situația 
se acționează 
scopului pro-

INVESTIȚIILE
Buturuga mică" 
poate fi și q

grămadă de moloz
în cadrul unității de prelu

crare a lemnului — Pipera, se 
află în construcție o modernă 
fabrică de casete pentru televi
zoare. Constructorii ei, în de- 
plină înțelegere cu beneficiarul, j 
se angajau cu cîteva luni in 
urmă să asigure intrarea în 
funcțiune a acestui obiectiv cu 
o lună mai devreme față de pre
vederile planului de stat. Va 
putea fi respectat acest anga
jament ? Pentru a găsi un râs- ' 
puns la această întrebare, am 
vizitat, ieri. împreună cu foto
reporterul, șantierul viitoarei fa
brici. De la început, tovarășul 
Ion Vasiliu, inginerul șef al u- 
nității ne spune că in urmă cu 
citeva luni, apărea, intr-adevăr 
posibilă ciștigarea unui avans 
de 30 de zile. Constructorii iși 
fac pe deplin datoria, asigură 
in permanentă front de montaj, 
sint hotăriți să-și onoreze .inte
gral angajamentele. Dar nu de
pinde din păcate numai de ei. 
Nu putem asigura la timp toate 
utilajele de care avem nevoie 
pentru intrarea în funcțiune la 
termen.

— Despre ce utilaje e vorba ?
— în primul rind echipamen

tul pentru postul de transfor
mare, aferent fabricii . Ne-ar 
fi necesar peste două săptămîni, 
dar G.U.Â.M.E.C.-Băilești nu 
ni-1 poate livra decît la sfirși- 
tul lui octombrie. Or, la acea 
dată ar trebui să începem pro
bele tehnologice. De la Fabri
ca de ventilatoare București 
vom primi, de asemenea, așa 
cum prevăd de altfel și contrac
tele, cele 15 ventilatoare de-abia 
peste citeva luni. Tot cu intir- 
ziere, adică la 31 decembrie 1973, 
vom avea și cele 8 mașini de 
frezat, pe care le așteptăm de 
la întreprinderea mecanică Ro
man.

Nu trebuie să se înțeleagă 
insă de aici că intrarea in func
țiune la termen este de pe a- 
cum compromisă. Toate aceste 
utilaje nu reprezintă decît cî
teva procente din totalul inves
tiției, dar care trebuie totuși să 
sosească în cel mai scurt timp 
posibil pe șantier. Tocmai de 
aceea, atit constructorii, cit și 
beneficiarul nu trebuie să slă
bească ritmul de lucru, mai este 
încă posibilă intrarea fabricii în 
funcțiune inainte de termen. Să 
vedem insă care 
din șantier, cum 
pentru atingerea 
pus. .

Hala principală „ 
este aproape gata, in ea nu gă
sim la lucru decît un grup de 
electricieni.

— Am executat deja peste 40 
la sută din instalațiile de ilu
minat și de forță, ne spune ti- 
nărul electrician Emil Gaiță. 
Sîntem aproape toți uteciști și

ne luăm răspunderea să termi
năm cit mai repede toate in
stalațiile pe care le avem de fă
cut aici, astfel incit fabrica să 
poată intra in funcțiune mai 
devreme.

în hală sint montate deja ci
teva utilaje.

— Conform graficului, monta
jul trebuia să-l începem abia 
acum, la 1 august, dar noi l-am 
atacat de prin 20 iulie, ne spu
ne inginerul Ion Stuparu, șeful 
fabricii de casete pentru televi
zoare. Toate utilajele astea pe 
care le vedeți aici, învelite cu 
huse de plastic, au fost montate 
de o echipă de lăcătuși și elec
tricieni. de la beneficiar, con
dusă de maistrul M. Avramescu.

— Și acum unde sînt oamenii 
din echipa lui Avramescu ?

— Au fost trimiși, înapoi, in 
atelierele de întreținere de unde 
au venit, aici nu mai au de 
lucru.

— Nu mai aveți utilaje pen
tru montaj ?

— Ba avem, de asta nu ne pu
tem plinge, dar nu e turnată îneă 
pardoseala in hala alăturată, 
unde va fi locul lor.

Credeam că in hala alăturată — 
la sectorul de finisaj — se lu
crează la turnarea pardoselii. 
Dar aici n-am găsit pe nimeni. 
De ce ?

— N-au cum să vină basculan
tele cu beton, abia acum lucrea
ză oamenii la amenajarea căii 
de acces.

Dar nu am găsit pe nimeni 
nici acolo pentru simplul motiv 
că drumul basculantelor spre 
hală a fost amenajat. De ce nu 
este adus betonul ?

— Trebuie să vină chiar as
tăzi, ne asigură inginerul.

Dar peste citeva momente 
maistrul Oanță Florea. co
ordonatorul întregii lucrări, 
din partea constructorului, ne 
spune că abia din 10 august va 
începe turnarea pardoselii in 
hală deoarece... nu s-a amena
jat calea de acces. Adevărul ? 
Turnarea pardoselii nu poate să 
înceapă pentru că o mare parte 
din suprafața halei este ocupată 
cu cărămizi și timplărie metali
că. Maistrul Oanță Florea ne 
asigură că 
pardoseala va 
putea începe 
din grafice, 15 
ca facultativă.

Am insistat
amănunte pentru că ele ilustrea
ză anumite defecțiuni de orga
nizare a activității din șantier, 
și ceea ce este mai neliniștitor, 
scăderea ritmului de lucru al 
constructorilor la acest obiectiv. 
Spre această din urmă remarcă 
ne conduc și alte „amănunte" : 
aproximativ un sfert din forța 
de muncă existentă pe șantier 
a fost dirijată spre alte puncta

pînă la 20 august 
fi turnată șț va 
montajul, 
august, e

Data 
privită

acestor

doi voi-

„Tineretul 
îndeplinirea 

înainte de ter-

Tinerii din echipa lui Emil Gai ță s-au angajat să termine insta lațiile electrice și de forță ale 
fabricii cu cel puțin 15 zile mai devreme.

Rodna-

(Urmare din pag. I)

I-am cunoscut pe cîțiva 
dintre fruntașii unanimi apre- 
ciați ai tinerilor de la exploa
tarea minieră din ~ 
Veche: sondorul Onofrim 
Cârdam și ajutorul de miner 
Constantin Berende, 
nici cu privirea luminoasă, 
chibzuiți la vorbă și purtînd 
în glas acele inflexiuni de ba
ladă specifice meleagurilor 
Bistriței. Gindul lor cel mai 
fierbinte este să atingă mă
iestria unor celebri înaintași 
întru minerit, distinși astăzi 
cu titlul de Erou al Muncii

Rodnei Vechi

contractualelitate obligațiile 
ceea ce face ca numai la aceas
tă secție să se consemneze o 
restanță de 200 tone utilaje. Nu 
mai vorbim de întreprinderea de 
utilaj chimic Găești care are in- 
tirzieri și mai mari in livrări, de
venite de acum cronice. Ca o do
vadă de modul cum înțeleg tova
rășii de la Găești să se achite de 
obligațiile asumate prin contract, 
vom aminti faptul că termenul 
de livrare a ultimei tone de uti
laje de pe platforma chimică 
vilceanâ era luna mai. Sîntem 
in august insă și ca urmare a 
acestor intirzieri. ca urmare a 
schimbării soluțiilor de izolare 
și a modificării construcțiilor 
metalice de susținere, montorii 
nu pot acționa din plin.

Pe de altă parte, livrările uner 
utilaje nu s-au făcut in raport 
cu succesiunea de montaj, ceea 
ce a determinat formarea unor 
stocuri deocamdată inutilizabile. 
Datorită neritmicității livrărilor, 
s-au înregistrat rămineri in ur
mă la lucrările de montaj și izo
lare a calcinatoarelor și electro- 
filtrelor. Pe de altă parte, lipsa 
unor piese de ramificație și îm
binare a determinat intirzieri 
în montajul țevilor și conducte
lor la secția A.D.C.C.

Socotim că și pentru construc
tor (director al Grupului de șan-

PRINCIPIU...
Nu, să nu credeți 

că am de gînd să 
vă prezint o expu
nere sonor-pedago- 
gică asupra cîtorva 
reguli esențiale, in
dispensabile, ele
mentare, a acelor 
borne kilometrice 
care ne însoțesc 
drumurile sub nu
mele de principii. 
De 
ță.

4

sfflk .....

Utilajele așteaptă, în eurte, să fie. montate, iar... constructorii au fost repartizați spre alte locuri 
de muncă „mai importante"; nu a fost începută încă turnarea pardoselei pentru a se crea front 

de lucru pentru montaj.

Socialiste și mai vor să ci
tească cit mai mult, să afle 
cîte se petrec în lume și ma- 
rile prefaceri ale științei. Ală
turi de ei — ne spune secre
tarul organizației U.T.C. din 
Rodna — Radu B urea că — 
Ioan N. Ureche, ajutor miner, 
Victor Mureșan sondor, Florea 
Croitorii și Anton Koblicika 
realizează lună de lună sarci
nile de plan în medie ou 105 
la sută și, să știți — adaugă 
secretarul organizației U.T.C. 
— la noi în subteran fiecare 
procent de depășire are o va
loare deosebită.

Cu aceleași succese participă 
la extinderea exploatării din 
Rodna-Veche brigada de 
uteciști condusă de Mihai 
Cengher care lucrează la 
construcția stației de flotație, 
realizînd în primele cinci luni 
ale acestui an economii de 
peste 360 000 lei.

Chemarea 
factor activ în 
cincinalului 
men" s-a transformat aici în
tr-un titlu de cinste cu care 
tînăra generație din Rodna- 
Veche întîmpină sărbătorește 
Ziua Minerului.

H. LEREA

Foto: ȘTEFAN WEISS

de lucru „mai importante". Să 
înțelegem de aici că, dificultă
țile apărute în procurarea utila
jelor i-au descurajat pe con
structori și au renunțat la lupta 
lor declarată pentru finalizarea 
investiției mai devreme ? Vrem 
să credem, mai repede, că echi
pele beneficiarului vor avea 
asigurat in cel mai scurt timp 
front de montaj, că angajamen
tul asumat de constructori cu 
citeva luni in urmă va fi onorat 
în totalitate. Cu atît mai mult, 
cu cit la multe din comparti
mentele investiției lucrările sint 
eu 10—15 zile in avans.

muncă. De via- 
De comportare. 

De toate felurile. 
Nu mă voi opri la 
nici unul din ele. 
Intenția mea este 
mult mai modes
tă și, fără îndo
ială, tocmai de ace
ea cu șanse mari de 
izbîndă. Nu vreau 
nimic altceva decît 
să mă răfuiesc cu 
expresia, cu cele 
două cuvinte, cu a- 
lăturarea aceasta 
mai mult sau mai 
puțin intîrnplătoare: 
în principiu.

Te duci, de pildă, 
biet solicitant care 
nu prea ai argu
mente dar n-ai în
cotro și trebuie să 
te bizui pe omenia 
și bunăvoința șefu
lui a prietenului 
sau a vecinului tău. 
De cite ori în via
ță nu ne izbim de 
vreo împrejurare în 
care un gram de în
țelegere din partea 
celui din dreapta 
sau din stingă noas
tră face mai mult 
decît niște 
sau tone de 
mandări regulamen
tare. Celălalt însă, 
cel de dincolo de 
birou, după ce te 
ascultă și dă chiar 
din cap încurajator, 
exclamă după aceea 
sfîșietor de nepu
tincios :

— în principiu 
sînt de acord,

Și urmează 
zul. Nu un 
pur și simplu, 
gur. Refuzul

ocale
reco-

dar... 
refu- 
refuz 
desi-

„ , mas
cat. Refuzul voalat. 
Refuzul întortochiat. 
Pentru că alătura
rea aceea de cuvin
te de la început

vrea să arunce vina 
pe cu totul altce
va decît pe lipsa 
lui de bunăvoință. 
Din contră, dorința 
de înțelegere nici 
nu trebuie pusă la 
îndoială, asigurările 
țin să sublinieze cu 
roșu că celălalt n-a
re nimic împotrivă, 
însă din păcate si
tuația, împrejurarea 
aceea particulară 
nu permite, fiindcă 
altfel... Dacă in- 
tîmplarea ar fi fost 
de altă natură. Sau 
conjunctura. Sau 
măcar momentul.

Altfel, dacă ar fi 
să dăm ascultare a- 
cestei expresii de
venită un fel de 
automatism verbal, 
ar însemna că, 
principiu, totul este 
posibil, că cel ce 
este solicitat se poa
te angaja fără nici 
o timiditate și fără 
nici o posibilitate 
de verificare pe un 
teren încă scăpat 
de sub uneltele ex
ploratorilor. In prin
cipiu, adică așa, în 
general, bineînțe
les că nu poți să nu 
fii de acord, mai a- 
les că nu se poate 
niciodată ști, în cîte 
împrejurări concre
te și cu ce rezul
tate a fost pus în 
funcțiune princi
piul. Așa îneît, ca 
și la venire, n-ai în
cotro și trebuie să 
pleci crezînd pe cu- 
vînt de onoare că 
numai atunci și nu
mai în cazul acela 
principiul 
inoperant și abia 
mai tîrziu, dacă se 
întîmplă și asta, în
cepi să te întrebi, 
cu nedumerire: stai, 
domnule, dar 
principiu e 
care se aplică nu
mai teoretic și 
modul general? Ori 
e, într-adevăr, un 
principiu și atunci 
e valabil întotdeau
na, ori dacă nu se 
poate, nu se poate 
și gata — dar tot

L, 
in

devine

ce 
ăsta

la

în numele unui 
principiu.

Nu. Vă mărturi- ' 
sesc că nu-mi pla
ce expresia. Pentru 
mine ea este sino
nimă mai degrabă 
cu absența dorinței 
de a întinde o mină 
de ajutor, o absen
ță care însă se re
comandă drept ne
putință obiectivă. 
Ca și cum ți s-ar 
spune : „Vezi mina 
asta ? In principiu 
ea este întinsă că
tre tine dar nu e 
momentul potrivit 
s-o apuci". De fapt, 
dacă mă gîndesc 
bine, nici n-o pot 
înțelege pînă la ca
păt. Din principiu 
da, asta este cu to
tul altceva. Parcă 
și văd pe unul si
labisind ca la școa
la primară: „Din 
principiu nu pot 
accepta una ca 
asta !", obligîndu-ne 
pe toți ceilalți să 
înlemnim de res
pect, Dar în prin
cipiu zău că nu 
Știu ce ar putea să 
însemne.

Ieri, tocmai mă 
felicitam pentru 
succesul obținut în 
răfuiala cu aceste 
două cuvinte cind 
mi-a sunat telefo
nul. Un prieten mă 
ruga să-i fac un 
serviciu. Era, nimic 
de zis, cam inco
mod pentru mine 
dar cind ți se cere 
un serviciu priete
nesc nu poți refu
za. Chiar 
obligă 
braci, 
casă, 
trei 
bați la șapte uși fe
recate, îți este a- 
proape imposibil să 
.zici nu. La urma 
urmei, el apelase 
la mine tocmai pen
tru că se bizuia pe 
ajutorul meu. M-am 
pomenit

— In principiu 
n-am nimic împo
trivă, dar...

n. matala

da că 
te 

ieși
schimbi 

să

să
să 
să 

tramvaie,

te 
im- 
din

zicînd :

I. MORARU

începe producția?
tiere : inginer Ion Moldovan) 
dar mai ales pentru beneficiar 
(șef al serviciului de investiții 
al C.I.P.A. Rm. Vîlcea : inginer 
Eugeniu Birișteică), aceste stări 
de lucruri trebuie să determine 
o „alertă generală", luarea unor 
măsuri energice de remediere a 
deficiențelor în sensul asigură
rii unei corelări perfecte între 
termenele de punere în funcțiu
ne a noilor capacități și terme
nele de livrare a utilajelor. Pe 
de altă parte, trebuie asigurată 
realizarea la termen a stadiilor 
fizice. Graficul-program trebuie 
urmărit in permanență nu numai 
pe fiecare capitol ci și pe fiecare 
poziție in parte. Degeaba rapor
tăm realizări valorice, dacă noile 
capacități de producție nu intră 
în funcțiune la termenul stabilit.

Se cere de asemenea o mai bună 
conlucrare între, constructor și 
beneficiar, in special pe linia a- 
provizionării tehnico-materiale. 
La instalația de produși clorurați 
II, — care este drept, nu are va
loare mare de investiții, dar are 
valoare mare de producție — 
partea de construcție s-a ter
minat. S-au adus și coloanele, 
dar ele nu pot fi încă montate 
din lipsa unor banale buloane. 
O aprovizionare judicioasă ar fi 
putut asigura intrarea in func
țiune a acestei instalații cu circa 
2 luni mai devreme de termenul 
fixat.

Lipsa de conlucrare între con
structor și beneficiar poate fi 
constatată și la monomer unde 
se dublează capacitatea actualei 
instalații. Montorii ar avea de pe 
acum fronturi libere de lucru 
dar beneficiarul nu este de a- 
cord cu trecrea la montarea eșa
lonată, așteptînd întii plecarea 
constructorilor. Este oare aceasta 
cea mai avantajoasă soluție ? 
După opinia noastră, și nu nu
mai a noastră, categoric, nu.

Am întîlnit în raidul nostru 
mulți tineri prezenți pe schele. 
Munca lor se desfășoară la pa
rametrii calitativi buni. O con
statare poate fi făcută insă pre
tutindeni : tinerii iși pot aduce 
o contribuție mai mare la reali
zarea in bune condiții a planu
lui de investiții, la darea in fo
losință la termen a noilor obiec
tive. Este și opinia secretarului 
comitetului U.T.C. al Grupului 
de șantiere. Constantin Gugu. 
De altfel, după cum ne-a decla
rat tovarășul Nicolae Rizea, 
prim secretar al Comitetului 
municipal Rm. Vilcea al U.T.C., 
în aceste zile, in toate organiza
țiile U.T.C. din construcții vor 
fi stabilite, în colaborare cu or
ganizațiile similare ale benefici
arilor, planuri concrete de ac
țiune pentru realizarea planului 
de investiții pe acest an. Să aș
teptăm materializarea acestora. 
Vom reveni.

nervii printr-o bizară gimnastică 
a invectivei. Doi tineri, altfel cu 
o ținută familială fără cusur, 
adoptă, tot în limitele perime
trului casnic, maniere de huli
gani și aplomb de mahala, anga- 
jîndu-se fără motiv temeinic, 
dar cu o perseverență demnă de 
cauze mai bune — într-o dispută 
de subsol. în blocul din strada 
„Drumul belșugului" cele mai 
pașnice accesorii ale menajului, 
perii, găleți, mături au fost ri
dicate la rang de „instrumente 
beligerante". Mînuitorii lor, al 
căror nume îl trecem sub tăcere 
deocamdată — sub rezerva res
pectării de către ei a promisiunii 
făcute la ultima intilnire cu co
misia de judecată — au copii. 
Gata să mimeze — înainte de a 
adera conștient — conflictul pă
rinților și să refacă — la di
mensiuni liliputane — disputa 
maturilor. Nu e deloc exclus ca 
„adversarii" de-o șchioapă să 
devină, într-un viitor nu prea 
îndepărtat, locatarii acelui imo
bil al viitorului, pe care il schi
țam la începutul acestor rînduri. 
Să sperăm că la virsta unor 
opțiuni etice conștiente nu-și vor 
aminti nimic din „spectacole!»" 
copilăriei. Ce s-ar întîmpla însă, 
dacă, memorîndu-le. ar fi ten
tați să le reactualizeze ? Ar avea 
la dispoziție un „arsenal" infinit 
mai complex de tehnici și mij
loace și o asistență, să zicem, de 
zece ori mai numeroasă decît 
cea pe care s-au bizuit, tulbu- 
rind-o, părinții lor. Rezervăm 
însă o atare alternativă ..rebutu
lui" de anticipație, nu înainte 
de a vă semnala încă o dată in
compatibilitatea unor asemenea 
dispute (nu prea rare, din pă
cate !) cu legile noastre de viață, 
precum și consecințele de per
spectivă pe care le poate genera

, o asemenea „zestre" nefastă-

„PÂLMAȘII" Șl „CREMA"

Categoriile, distinse ca atare 
și botezate astfel, mi-au fost su

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Sala Palatului (orele 18: 20,30). 
București (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21), Grădina București
(ora 20).DISTRATUL : Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30: 19; 21.15), Festival 
(orele 9: 11: 13: 15; 17; 19; 21), 
Grădina Festival (ora 20).

CARTEA JUNGLEI : Scala (ore
le 9; 11: 13; 15; 17: 19, 21). Sta
dionul Dinamo (ora 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.45; 21). Favorit (orele 9.15: 11.30; 
13.45; 16; 18.15; 20.30). Grădina Ca- 
ni’ol (ora 20.15).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Luceafărul (orele 8.30; 11; 
13.30: 16; 18.30: 21), Grădina Lu
ceafărul (ora 20.15).

SI SALUTA RTNDUNELEI.E : 
Central (orele 9,15: 11,30: 13.45: 16; 
18.15- 20 30)

CU COPIII LA MARE ■ Doina 
(orele 11. 13.15: 15.30. 17.45: 20.15). 
Proeram de desene animate pentru 
eopii (ora 9.30).

JUCĂTORUL : Floreasca (orele 
15 30: 18; 20,15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.30; 20 45).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI : 
Exceislor (orele 8.45; 11.15; 13.30; 
16; 18.30: 20.45), Buzeștl (orele 9; 
11.30: 13 45: 16: 18.15; 20.30), Glo
ria (orele 9: 11,15: '
18.15; 20.30), Grădina 
20.15).

ANDREI RUBLIOV : 
rele 16: 19,30).

AVENTURILE LUI 
Timpuri noi (orele 
continuare), Cosmos 
13: 20,15).

JANDARMUL LA
Grlvița (orele 8.45: 
15.45: 18.15: .........
9: 11,15: 13,30:

13.30: 15.45;
Buzești (ora

: Viitorul (o-

BABUȘCĂ î 
9,15—20.45 in 
(orele 15.30;

. PLIMBARE t 
11.15; 13.30:

20.30) Aurora (orele 
„........................ .. 15.45: 18,15: 20,30).
Flamura (orele 9: 11.15: 13.30: 15: 
18.15; 20.30). Grădina Aurora (ora 
20).

SOLARIS : Cringasl (ora 19).
CORNUL DE CAPRA : Cringașl 

(orele 15: 17,30).
LUMEA SE DISTREAZĂ t Bu- 

cesi (orele 15; 18: 20). Lira (orele 
15.30: 18: 20.30). Grădina Bucegi 
(ora 20.15), Grădina Lira (ora 
20.15).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Me
lodia (orele 9: 11.15: 13.30; 16: 18.30; 
20.45). Grădina Modern (ora 20).

gerate de Constantin Tatu, ad
ministratorul unuia dintre noile 
blocuri înălțate pe strada Maca
ralei, RC 1. Bătrînul nu izbutea 
să-și ascundă amărăciunea, vor- 
bindu-ne despre o „împărțeală 
strimbă" pe care încă o mai 
practică — și chiar o teoretizează 
— o parte dintre locatarii blocu
lui cu pricina ;

— S-au mutat aici 40 de fami
lii, numai cinci sau șase sînt 
mai in vîrstă, restul doar tine
ret. Ziceam că o să avem uu 
bloc model, dar, vedeți dumnea
voastră. socoteala de pe hîrtie 
nu s-a potrivit cind a fost vorha 
de treabă. întii am zis să facem 
și noi curățenie în jurul blocu
lui și i-am invitat pe toți intr-" 
duminică dimineața. Nu zic să 
fi ieșit la treabă 140 de oameni 
cîți stau în el. dar măcar 30 pu
teau să vie. Știți cîți au fost 7 
Șase ! Și știți cine erau ? Cei 
mai bătrîni ! M-am încumetat 
să sun la cîteva uși si mi-e mie 
rușine să vă spun ce răspunsuri 
am primit, acolo unde mi s-a 
deschis, bineînțeles că au mai 
fost și din acei care s-au ferecat 
înăuntru ; „Soțul meu e cadru 
de conducere, mi-a spus o doam
nă. Tocmai pe el v-ați găsit să-l 
chemați la muncă voluntară 
„Vă putem oferi 25 de lei «ă 
plătiți pe cineva să se murdă
rească in locul nostru" — mi «-a 
spus in altă parte. „Domnule, 
eu n-am pus mina pe lopată 1“ 
viața mea. Nu găsiți d«stul 
muncitori pentru asta 7“ pte.

Și tot așa, am cutreierat eta
jele pină am înțeles un lucru 
pe care nu l-aș fi crezut nici în 
ruptul capului : că în casa noas
tră, fiindcă asta e blocul, 
trebuie să fie „pălmașii", 
alții „crema". Cu timpul, 
au mai înțeles, dar cei mal 
nu s-au sinchisit să dea
mină de ajutor nici oină astăzi. 
Se cheamă că am muncit noi 
pentru ei, dar nu-i deranjează.

unii 
Iar 

unii 
multi 
vreo

Cel mai tare m-a mîhnit 
altceva : o serie de familii 
copii. Băieți de 14. 15. 16 ani pe 
care nu i-ar „debilita", cred, 
un pic de muncă. Trec pe lingă 
noi duminica cu sacoșa de 
Ștrand de parcă nici nu ne văd“.

Departe de noi gindul de a 
pune sub semnul întrebării 
efortul fiecăruia din cei 40 capi 
de familie din blocul de pe stra
da Macaralei. Efortul profesio
nal, bineînțeles. Admitem că la 
locul de muncă tovarășul „cadru 
de conducere" sau cel „nede- 
prins cu lopata" pot fi niște oa
meni conștiincioși și destoinici. 
Care emit opinii despre muncă 
și sînt, poate, investiți cu cali
tatea de a aprecia strădania 
altora. Dar ACASĂ ? Timpul li
ber e la fel de prețios pentru 
fiecare, indiferent de atestatul 
de studii sau de poziția pe sca
ra ierarhiei profesionale. Preten
ția de a rupe din el o felie și a 
o consacra obligațiilor cetățe
nești poate fi multora neplăcută. 
E drept să le nesocotim 
acestea din urmă cu replici 
atitudini vecine cu sfidarea ? 
asistăm de după perdele 
munca altora, prevalîndu-ne 
o falsă repartiție a îndatoriri
lor, după titlul sau funcția men
ționată pe statele de plată de la 
serviciu ? „împărțeala strimbă" 
— de care ne vorbea Constantin 
Tatu — e. de fapt, o mentalitate 
strimbă. O optică generată de 
credința că atributele și avanta
jele spațiului profesional trebuie 
transferate eu sfințenie în peri
metrul casnic. Reversul, imagi
nat.. desigur, al unei atare men
talități ar fi ca vecinul de palier 
al unui director și subaltern al 
acestuia să pretindă, la locul de 
muncă, 
cel pe 
hărăzit 
menea
mai rare. Atîta timp cit încă ele 
există. întrebarea la care vă 
invităm încă o dată să reflectați 
se justifică : ACASĂ TRĂIȚI CA 
UN TÎNĂR COMUNIST ?

NOTE DE LECTOR
George Ghidrigan

browniană
pe

Și 
Să 
la 
de

uri statut de egalitate cu 
care întimplarea i l-a 
drept colocatar ! Ase- 

situații sint din ce in ce

Dintre debuturile în proză, din 
ultima vreme, acela al lui George 
Ghidrigan pare un cîștig cert 
pentru literatură. Cu mici excep
ții, tînărul scriitor probează o 
netă siguranță a „desenului" epic, 
îneît neglijențele în care se com
place, pe alocuri, devin ele în
sele un stil. Mihaela Istrate a in
tuit exact structura acestei paro
dice simfonii a mișcării, coperta 
realizată de ea — cu nostalgia 
gestului desfigurator și iconoclast 
al „molecularului" Dali — fiind 
în consonanță inspirată cu textul.

Transparent programatic, titlul 
volumului se justifică mai ales în 
„Zbor de agrement". 1n dîrele 
de fum trasate de avionul 
prins de furtună, pe harta 
Geografii haotice, dar reale, 
menitoare, dar inospitaliere, 
orașe-molecule care cheamă
matic ființa, spre a o respinge pe 
itinerarii funambulești, de farsă : 
București — Cairo — Suceava — 
Alaska — Singapore — Caracal-

sur- 
unei 
ade- 

cu 
d râ

Modern (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.15; 20.30).

ULTIMUL CARTUȘ : Pacea (O- 
rele 15 45: 18; 20), Munca 
16: 16: 20).

MONTE CARLO : Ciulești 
15,30! 18; 20,15). ~ '
15.30; 18:

CEAȚA : Ferentari (orele 
20.15).

ANTONIU ȘI CLEOP. 
Miorița (orele 9; 12.30: 16; 
Volga (orele 9; 12,30; 16: 
Tomls (orele 9; 12.30; 16; 
Grădina Select (ora 20,15), Grădi
na Tomls (ora 20).

TU, EU Șl MICUL PARIS : Mo
șilor (orele 15.30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Popu
lar (orele 16; 19), Progresul (orele 
15.30; 19).

TE AȘTEPTAM. FLACAULE : 
Vitan (orele 15,30; 17.30: 19,30).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Dacia 
(orele 9: 11.15; 13.30; 16: 18 15;
20.30). Arta (orele 15.30; 18; 20,30). 
Grădina Arta (ora 20.15),

Rahova
20.15).

(orele

(orele 
(orele

15; 18;

ELIBERAREA (seriile tV-V) ; 
înfrățirea (orele 15,30: 19).

ROND DE NOAPTE i Cotrocenl 
(orele 15.30. 18: 20.15).

Nicr UN MOMENT DE PLICTI
SEAI.A ■ Drumul Sării (orele 15.30: 
18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : U- 
ntrea (orele 15.15; 17,45: 20,15),
Grădina Unirea (ora 20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : 
nele Romane (ora 20).

COPIII CAPITANUI.UT GRANT : 
Grădina Vitan (ora 20.15).

ACEI OAMENI MINUNAT! ȘI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
(orele 10: 12.30: 15.30: 18). UIMI
TORUL DR. CLITERHOUSE (ora 
20.30) : Cinemateca „Union".

Are-

PROGRAMUL ni
9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro-

gram de varietăți muzicale. 9 55 
Melodia zilei : ..Sub gorunul Ta
bel" de loan Chirescu. 10,00 Clu
bul curioșilor. 11.00 Știință și teh
nică. 11.10 Profil pe portativ : 
Florea Cioacă. 11,30 Antract mu
zical. 12.00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație în fono
tecă. 12,55 Melodia zilei. 13 00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 Știrile după-amiezli. 17.05 
Alo, Radio I — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapfe 
zile, șapte arte : Arhitectură. 18,10 
Temă cu variațiuni : Peleas și 
Melisande. 18.55 Melodia zilei. 19.00 
în direct... de la Fabrica de Instru
mente muzicale Doina 19.30 știri. 
19.35 Casa de discuri Electrecord. 
20,00 Educație, răspunderi. 20.30 
Variațiuni pe o temă de Frank 
Bridge. 21,00 Radio-suner-iop — 
topul-topurilor. 22.00 •
Buletin meteorologic.
Melodia 
muzicii 
Gheorghe 
riete. 23.55—24.00 Buletin

Teatrul „C. Tănase' 
Boema) : 
ora 20.
mână"
TE —

(la Grădina 
ESTIVAL BOEMA - 

Ansamblul ..Rapsodia Ro- 
? MELEAGURI FERMECA- 
ora 18,30.

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limbă rusă. Reca
pitulare (5) 9,30 O viată pentru o 
idee : Gheorghe Munteanu-Mur- 
goci. 10.00 Telex. 10.05 Cărți și idei, 
io,35 Selecțiuni din emisiunea 
.Seară pentru tinerel". 11,10 Isto
ria filmului sonor : ..Privește tna- 
poi cu minte" (Școala engleză de 
cinema). 12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 13,00 Tele
jurnal. 14,00 Tenis de cimp : 
România-U.R.S.S. (finala grupei a 
doua din zona europeană a „Cu
pei Davis"). (Primele două partl-

de de simplu). Transmisiune di
rectă de la Arena Progresul. 18.35 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,50 Teleconferință 
de presă. Cum se transpun în 
practică directivele Conferinței 
Naționale a P.C.R. cu privire la 
sistematizarea teritoriului, a orașe
lor și satelor, la dezvoltarea eco- 
nomico-socială în județul Cluj. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1573 
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săp
tămânii. 20,05 Prim plan : George- 
ta Ciucă, președinta C.A.P. Adin- 
cata — Ilfov, 20.30 „Treptele țării** 
emisiune de cîntece și versuri. 
21,00 Pagini de umor ■ Aventuri în 
epoca de piatră. 21.50 Tele.elob : 
R.S.F. Iugoslavia. Itinerar Nord- 
Vest. Reportaj filmat. 22.10 .24 de 
ore". 22,35 Concertul orchestrei de 
muzică ușoară a RadioteleviziunJi 
la Palatul Culturii din Arad.

PROGRAMUL II

zilei. 22.35 
ușoare. 23.15 

fstrate. 23.20

Radiojurnal. 
Sport. 22.30 
Vedele ale 

i Poetica ; 
lazz-va- 
de știri.

20,00 Avanpremieră. 20.05 Clnte- 
ce și jocuri populare cu ansam
blul „Flacăra Prahovei". 20.35 Re
vista economică TV. 21,05 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
21,45 Film serial .Arthur". Episo
dul I. 22.10 Biblioteca pentru toți 
— Mihail Dragomirescu.

Paris și așa mol departe, într-o 
aventură zigzagată a fanteziei, a 
cărei unică cheie rămîne rîsul. 
Rîsul purificator, catharctic, izbă
vind visul de spectrul coșmare- 
lor, iar limbajul — de maladia 
locurilor comune, a expresiei le
neșe, stereotipe. Hotărît „brotc- 
niană", este, de asemenea, 
„Patru lacrimi", schiță densă, 
de maximă concentrare, cu ele
mente din proza fantastică și a 
absurdului, transcrise în registru 
realist. Motivul este, evident, 
acela din „Temă și variațiuni", 
de Caragiale. In afara stilului —■ 
dezinvolt și alert —, interesul 
narațiunii rezidă în jocul fante
ziei indivizilor constituiți într-un 
grup amorf, neomogen. Un pro
ces la judecătoria orășelului de 
provincie și — sub semnul rela
tivismului — plăsmuiri pe mar
ginea cauzelor lui. Supozițiile — 
prezentate de autorii lor drept 
adevăruri incontestabile — se 
aglomerează, se ciocnesc și se 
anulează unele pe altele, in
tr-un veritabil carusel al ipoteze
lor : nuclee ale tot atîtor posibile 
povestiri autonome. Procedeul na 
fi reluat și dus mai departe, în 
„Pragul", unde, în spiritu) nara- 
ției încrucișate, același pretext — 
un ordin de repartizare în pro
ducție — prezentat din unghiul 
a șase personaje, dă naștere la 
șase povestiri diferite.

Riscurile acestui tip de proză 
sint fragmentarismul. încîlceala. 
artificiul compozițional. în gene
ral. George Ghidrigan are suficient 
fler artistic spre a evita aseme
nea erori. Uneori, însă, al scapă 
din mină firele acțiunii, pierde 
viziunea întregului și — în 
„Atențiune I Atențiune !“ sau în 
nuvela de dimensiuni mai amnle 
„Așteaptă oină mîine", de pildă 
— rigoarea lasă, aproape în în
tregime. Inc hazardului.

Volumul 
impune un 
indiscutabil.
se exercită, 
nore.

.Mișcare browniană" 
prozator de talent 
a cărui virtuozitate 

uneori, pe teme mi-

.1 NICOLAE BALTAG
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Vacanță... în pas montan; travel sînd masivul Făgăraș.Mausoleul de la Mărăsesti.O filă de istorie

UN BUCHETIN TABARA, CA
DE... 90000

DE FLORI

VIORELA PETRUȚ

CONFLUENTE
OGLINDA PRACTICII

— vizita la

Și ne-am nuntit cu țara asta sfîntâ 
Prin neam de voievozi ți de poeți ; 
Și trup și suflet apele-i descintă : 
Aici sîntem, aici stejarii-s verzi.

MIHAI CIUBOTARU
Liceul nr. 6 — Iași

Și să-ți mai spun c-avem in noi pămintul 
Ulcior de dor pe timplă sau pe piept j 
Și-atîți eroi, incit pățim cu gindul, 
Să nu-i trezim din somnul bun ți drept.

ÎNTR

re- 
pe 
de 

s-a

cu 
cu 
ta
că 

ne-
ne-au făcut să

U. T. C.ORGANIZAȚIE
Sâ-ți spun acum de țara asta sfintâ 
Din neam de voievozi ți de poeți 
De un descălecat prin care încă 
Lumina se mai toarce-n dimineți.

Să-ți spun că un stejar ,e-o ctitorie 
Durată pe un os de voievod, 
Că iarba crește, rămînind soție 
Celui ce mina și-a trecut-o-n rod.

Ne-am obișnuit ca în fie
care nouă tabără de instruire 
să ne întîlnim cu cîteva sute 
de elevi uteciști ai țării. Viața 
acestor tabere a cimentat de 
fiecare dată o prietenie 
unică și trainică ce lea
gă o întreagă generație de 
uteciști ai României. Datorită 
ei, datorită acestei prietenii, 
plecăm de fiecare dată 
așa de mult entuziasm, 
atîtea speranțe și vise în 
berele de instruire. Poate 
toate aceste obișnuințe 
mărturisite 
privim puțin uimiți careul de 
numai 144 de elevi de la 
Dîmbul Morii. Numai 144 ?

Am crezut în primul moment 
că vom fi prea puțini ca să 
reclădim prieteniile, cîntecele, 
dezbaterile sau întrecerile al
tor tabere. Că ne va fi puțin 
mai greu să ne cunoaștem, să 
ne împrietenim, să formăm o 
familie, 
tuși, am 
modăm 
zi. Am 
mă și un 
Homorod, 
Gîlma, o rivalitate sportivă de 
la Izvorul Mureșului, toate a- 
cele amintiri de care aveam

Și totuși... Și to- 
reușit să ne aco- 

după o singură 
găsit aici o glu- 
vechi prieten de la 

un cîntec de la

nevoie pentru ca gheața să 
se spargă mai ușor. Incepînd, 
deci, să ne simțim mai acasă, 
am trecut la treabă. Ne-am 
organizat grupele, ne-am ales 
comandantul, ne-am fixat 
principiile de muncă. Activi
tatea taberei de instruire 
de la Dîmbul Morii se desfă
șoară analog vieții unei orga
nizații U.T.C. dintr-o școală. 
Dezbaterile, expunerile, infor
mările, serile culturale, gaze
tele sau campionatele sporti
ve, toate vor fi de așa natu
ră organizate îneît să poată 
servi de model tuturor vice
președinților consiliilor elevi
lor, aici prezenți.

Am pășit pragul Școlii ge
nerale nr. 4 din Giurgiu în 
dubla calitate de fost elev al 
acestuia și de „reporter de 
vacanță". In a doua situație 
mă aflam pentru a consemna 
o premieră la nivel .județean.

Elevii Școlii generale nr. 4 
au dat viață din toamna tre
cută unui gînd mai vechi și 
anume acela de a realiza prin 
muncă patriotică o seră pro
prie de flori. Terminată la 
sfîrșitul anului școlar, sera a 
cunoscut bucuria primei 
colte. Și bucuria a fost 
măsura roadelor : 90 000
flori. Odată recoltate li
stabilit și destinația : 3 000 au 
fost livrate pieței, iar cu 
suma încasată au fost proiec
tate excursii pentru această 
vacanță ; cu 5 000 s-a amena
jat satul de vacanță din Pă
durea Bălănoaia, iar din 
82 000 de răsaduri s-a ame
najat circumscripția electora
lă căreia aparține școala. Am 
scris despre această inițiativă 
a harnicilor pionieri și ute
ciști de la Școala generală nr. 
4. Dar nu este singura 
care au luat-o în acest 
școlar. La Ioc de cinste
pune-o și pe cea de a realiza 
in atelierul școală 
și scaune pentru 
de chimie. Valoric 
prezintă 15 000 de
tuturor celor cu rezultate a- 
semănătoare, multe felicitări !

NiAAAAAAAAAr

pe 
an 
aș

30 de mese 
laboratorul 
acestea re
lei. Lor și

O
Ia cot cu minunății muncitori 
din atelier.

în cadrul practicii efectuate 
la Combinatul petrochimic Bor- 
zești, elevii Liceului nr. 1 din 
Municipiul ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej“ au realizat un interesant 
supliment al revistei „Con
fluențe" dedicat orientării din 
ce în ce mai accentuate a în- 
vățămîntului către producție. In 
același timp element convingă
tor în orientarea profesională, 
cit și în însușirea efectivă a unor 
importante meserii necesare 
dezvoltării în perspectivă a eco
nomiei județene, practica a 
constituit și un amplu moment 
de reflecție asupra cerințelor 
actuale de dezvoltare ale socie
tății noastre. Peste 300 de elevi 
s-au pregătit pentru următoare
le meserii : operatori chimiști 
(38 elevi), lăcătuși (6 elevi), 
electricieni (65 elevi), laboranți 
(133 elevi), bobinatori (18 elevi), 
electromecanici AMA (3 elevi), 
controlori instalații (9 elevi) și 
desenatori tehnici (31 elevi), 
întreaga instruire practică a 
elevilor a fost organizată ți- 
nindu-se seama de necesarul de 
cadre din următorii doi—trei 
ani. Iată de altfel 
puncte de vedere 
rilor, înregistrate 
cele mai recente 
revistei școlare.

cu

• MIHAELA MATEI, anul 
Aparatele care concură 
automatizarea proceselor teh
nologice pot fi comparate
sistemul nervos al unui uriaș 
organism. Am cunoscut noi ter
meni : buclă de reglare, înre
gistrator, reductor și am început 
să descifrăm limbajul meseriei 
de electromecanic AMA.

In încheiere felicitări ini
mosului colectiv redacțional, 
care a ținut să fie deplin an
corat în actualitate prin edi
tarea suplimentului dedicat 
practicii.

Brafe tinere string
belșugul holdelor

și cîteva 
ale beneficia- 
într-una din 
apariții ale

O ANTOANETA JUGARU, 
anul I : După un an de practi
că în acest atelier silit mindră 
să alinn că pot executa lucrări 
de multiplicare și legătorie, cot

MIHAELA COMAN 
studentă

Turism pentru... turiști. Se realizează marcaje în Munții Raiului.

GHEORGHE,
„Con- 

Vom

C. S.

Reflexii de vacanță.

și studenți
nr-2—Drâgășani
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Panouri și tineri. Montînd 
aparatele pe panourile de co
mandă sub supravegherea 
atentă a maistrului, elevii de 
azi, muncitorii cu înaltă cali
ficare de mîine, susțin acum 
adevăratul examen, verifieîn- 
du-și astfel în practică temei
nicia cunoștințelor teoretice 

acumulate

• CIOBANU 
redactor șef al revistei 
fluențe" anul III B : 
munci continuu pentru ridicarea 
nivelului nostru de pregătire, 
pentru a învăța cit mai mult, 
pentru a deveni muncitori și 
cadre de nădejde pentru țară, 
pentru a fi în măsură să pre
luăm cu mîini sigure din niiini 
harnice destinele țării.

Acum, în toiul muncilor agri
cole de vară, participarea activă 
a studenților la strînsul recoltei 
a devenit nu numai obișnuință, 
dar și o necesitate. Brațe tinere 
deprind meșteșugul de veacuri 
al plugarului la care se adaugă 
modernizările prezentului. Sub 
belșugul ud al cerului i-am întil- 
nit pe studenții anului II al Fa
cultății de mecanică agricolă din 
București. Fețe arse de soare și 
ude de picăturile grele trebă- 
luiau pe lingă combine, mașini 
de stropit și tractoare cu aerul

unor doctori care pun diagnosti
cul și aplică tratamentul adec
vat. Mașinile trebuie repede... 
vindecate, pentru că le așteaptă 
cîmpul și nu-1 timp de pierdut.

Aici, la Urziceni, deși la pri
mul lor contact cu exploatarea 
mașinilor, studenții se descurcă 
neașteptat de bine. Demontarea, 
spălarea și degresarea unui mo
tor de tractor, repararea, sub în
drumările specialiștilor, a unei 
carcase, înlocuirea curelelor de 
transmisie și desfundarea tobe
lor la combinele de recoltat ra-

piță sau orz, reparații la mași
nile de stropit via, iată numai 
cîteva din operațiile efectuate 
de Ion Mărculescu, Andrei Teo
dor și de către ceilalți patruzeci 
de studenți și care cer o atenție 
și o pricepere deosebită. De a- 
ceea ei au putut fi integrați gru
pelor de intervenție, ceea ce în
seamnă că pot urmări pe viu fa
zele exploatării mașinilor agri
cole, punctele nevralgice, care 
dau de furcă mecanicilor și so
luțiile cele mai eficiente și ra
pide care se aplică.

— Este interesant pentru stu
denți primul contact cu viitoa
rele locuri de muncă, cu proble
mele concrete care le sînt puse 
spre rezolvare ?

— Bineînțeles, ne spune stu
dentul Aurel Dordea, pentru că 
este o mare deosebire între pie
sele desenate ale ufiei mașini și 
întregul viu în care recunoaștem 
ceea ce am învățat la facultate. 
Chiar practica în uzină, unde am 
lucrat la benzile de montaj, nu 
ne-a putut oferi o imagine de 
ansamblu. Numai aici, la cîmp, 
am putut face colajul fragmen
telor și ne-am dat intr-adevăr 
seama ce înseamnă o mașină a- 
gricolă. Mai mult decît atit, am 
fost introduși nu numai în par
tea tehnică, ci am asistat și la 
rezolvarea unor probleme de or
ganizare a S.M.A. și asta ne a- 
jută mult pe noi, viitorii spe
cialiști.

ION PETRESCU 
elev, Giurgiu

Răspunzînd cu însuflețire 
entuziasm 
ce inițiate 
țean Dolj 
comunele 
au obținut de la începutul a- 
nului și pînă în prezent reali
zări importante. Astfel, valorea 
lucrărilor finanțate însumează 
circa 466 000 lei, iar cea a lucră
rilor nefinanțate depășește 
48.000.000 lei. Concomitent cu 
acțiunile întreprinse pentru co
lectarea fierului vechi, a de
șeurilor din hîrtie și a amba
lajelor de sticlă s-a efectuat și 
un volum mare de lucrări a- 
gricole, amenajindu-se 350 hec
tare pentru irigații și redir.du- 
se circuitului agricol 280 hec
tare prin desecări, îndiguiri și 
regularizări de riuri,

la aqțiunile patrioti- 
de Comitetul jude- 

al U.T.C., tinerii din 
și orașele județului

TRAIAN ROȘIANIJ
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pionierii unității• •

Dragi colegi,
Vă scriem noi, cei 50 de 

pionieri drăgășeneni, care ne 
petrecem în aceste iile vacanța 

■ de tabăra cu profil turistic și 
arheologic de la Ocnele Mari 
Aici, in decorul de o nease
muită frumusețe al dealurilor 
subcarpatice meridionale, pe 
meleagurile unde strămoșii

noștri daci au durat legendara 
așezare Buridava, noi desfă
șurăm activități științifice, re
creative diverse : drumeții, ex
pediții, excursii la obiective 
turistice și de interes istoric, 
investigații pe 
heologic. Ne 
șl învățăm 
curînd. aici, 
fost făcute 
descoperiri 
patriei 
de avantajul de 
printre cei dinții 
noștință de ele.

șantierul ar- 
jucăm învățind 

jucîndu-ne. De 
unde ne aflăm au 
noi și importante 
privind trecutul 

noastre. Ne bucurăm 
a ne număra 
care luăm cu- 
în discuțiile

noastre, seara, ne gîndim 
interesanta și îndepărtata 
pocă a formării poporului 
mân.

In fiecare zi desfășurăm, 
conducerea comandanților noș
tri, numeroase activități re
creative. Ne simțim minunat. 
Așteptăm să ne revedem după 
vacanță pentru a vă povesti 
lucruri deosebit de interesante 
învățate aici în tabără. Pînă 
atunci vă trimitem tuturor un 
„salut voios" și urări de pe
trecere frumoasă a vacanței 
mari.

Prietenilor

Vă scriu cu rugămintea 
de a transmite aceste rîn- 
duri prietenilor elevi și 
studenți din întreaga 
țară :

Dragi prieteni, am citit

rîndurile voastre din supli
mentul „Scînteii tineretu
lui" și mă bucur de tot ce 
faceți voi, Mă impresio
nează programul vostru, 
itinerariile vacanței voas
tre, munca voastră. Dar 
mai ales munca voastră, și 
nu munca propriu-zisă, ci 
faptul că reușiți at.it de 
bine șă-i imprimați un 
dublu caracter, s-o faceți 
pe cît de utilă, pe atit de 
plăcută.

Sînt sigur că voi în
șivă vă veți simți mai

apropiați, mult mai legați 
de acest pămînt sfînt, veți 
înțelege mai plenar cuvin
tele de foc — Patrie, Pa
triotism. Mă gîndesc că 
pe acolo pe unde lucrează 
acum Laurențiu Frangu 
(care, poate printr-o fe
ricită coincidență este elev 
la același liceu și în ace
eași clasă, unde am fost și 
eu acum patru ani) sau 
Andrei Zincă, nu vor mai 
recunoaște malul abrupt 
al Dunării și nici un loc 
viran, plin de moloz din

una din marginile Galatiu- 
lui.

De fapt, nu numai în 
Galați va fi totul mai fru
mos, schimbat, ci în toată 
țara și pentru asta vă mul
țumim vouă, prieteni dragi, 
care puneți atîta suflet în 
faptele ce le înscrieți în 
cronica acestei vacante 
memorabile.

Să știți prieteni dragi 
că sîntem și noi, elevii 
militari, alături de voi cu 
inima și gindul și. chiar 
dacă nu sîntem încă în

voi. prieteni 
si studenți, 
tară, care în 
cînd întregul 
dă o adevă- 
ventru mai 

bine, vă a-

vacanță, cred că și faptele 
noastre sînt In fel de fru
moase ca ale voastre.

Pentru 
dragi, elevi
din întreaga 
aceste clipe, 
nostru ponor 
rată bătălie 
mult, mai 
flați pe șantiere, în tabe
re, în drumeții sau în alte 
activități de vacanță — 
toată stima și admirația 
noastră, gîndurile noastre 
cele mai frumoase. Vă 
urăm noi și importante 
succese în activitățile 
voastre și în continuare 
„vacanță plăcută /“

FIRIȚA CARP
Elev-caporal
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în minunatul peisaj de 
poalele Parîngului, anul nos
tru, anul II istorie-geografie, 
cuprinzînd 40 de studenți, a 
poposit la Novaci, într-o ine
dită tabără de studiu. Ineditul 
a constat în urmărirea para
lelă a obiectivelor geografice 
și istorice din această zonă. 
Astfel, cunoștințele noastre 
dobindite la cursuri au primit 
replica vie a vestigiilor isto
rice, a numeroaselor naturi 
deosebit de interesante în re
giunea gazdă. Printre lecțiile 
noastre, însoțite la fața locului 
de convingătoare demonstra
ții menționez : Padeșul și 
Proclamația lui Tudor Vladi
mirescu, Castrele romane și 
Sarmizegetusa, Fenomenele 
carstice și Peștera de la Po
noare. Examenul, pe care l-am 
susținut la sfîrșitul celor două 
săptămini petrecute la No
vaci, a arătat buna pregătire 
a viitorilor profesori de istorie 
și geografie : cea mai mică 
notă a fost 8, iar media gene
rală a fost peste 9. Cunoaște
rea directă a diverselor capi
tole de istorie veche și medie, 
a monumentelor cu care este 
bogat dăruită natura pe aceste 
plaiuri, au fost pentru noi toți 
convingătoare argumente pen
tru pasiunea pe care va tre
buie s-o dovedim, în curînd, la 
catedre în fața viitorilor noș
tri elevi.

/
K

Pe Dunăre, 
cu vaporul 
veseliei

„Pentru noi, ne spune tov. 
Viorica Popa, șefa sectorului li
cee de la secția școli a Comite
tului județean, ca primă chestiu
ne la ordinea zilei s-a impus, 
prin importanța ei, activitatea 
de muncă patriotică. La Combi
natul siderurgic există un șan
tier interj udețean de muncă 
patriotică la care vin elevi vo
luntari din toată țara. în oraș 
există cîteva puncte de muncă 
patriotică, ca cele de la Inelul de 
Rocadă sau de la Calea Prutului 
ori de la Turnul de Televiziune. 
Elevii din liceele sătești mun
cesc In cadrul I.A.S.-urilor, la 
Tulucești, Frumușița, Ivești. Ac
tivitatea cult.ural-educativă și 
sportiv-turistică este organizată 
prin cluburile elevilor. în Galați 
funcționează deja 4 cluburi in- 
terșcolare — la Liceul 5, la Li
ceul 1, la Grupul școlar energe
tic, la Grupul școlar „Al. I. 
Cuza". Urma să se deschidă 
și clubul municipal al elevilor. 
Desigur, și elevii de la sate au 
posibilitatea de a activa in clu
buri, la Pechea, la Tg. Bujor, la 
Becești și la T. Vladimirescu.

Nu însă la aceste capitole ln- 
tîmpinăm greutățile cele mari, 
ci în domeniul „tabere". O pro
blemă este cea a împărțirii locu
rilor în tabere pe județe. în a- 
fara celor cîteva tabere centrale, 
la care județul Galați are foarte 
puține locuri, există și taberele 
inspectoratului școlar. Acestea se 
contractează pe bază de schimb

intre județe șl cum Galațiul este 
un județ dezavantajat, oarecum, 
din punct de vedere geografic, 
neavind a oferi nici munte nici 
mare, el nu poate trimite în ta
bere de odihnă decît în medie 
2 000 de elevi. Am cere și pe a- 
ceastă cale revizuirea metodei 
de repartizare a taberelor, care, 
repet, defavorizează județele de
zavantajate din punct de vedere 
geografic".

Înarmat cu toate aceste date, 
am pornit în recunoaștere, și 
primul popas a fost Clubul sin
dicatelor, unde avea loc deschi
derea clubului municipal al ele
vilor. O dezbatere cu tema 
„Munca — datorie de onoare a 
fiecărui tînăr", o întilnire cu 
sportivii de la F. C. Galați și un 
concurs „Cine știe fotbal, cîști- 
gă“, un medalion literar „Am o 
țară mult iubită", o întilnire cu 
membrii clubului elevilor din 
Brăila, o seară distractivă —, pe 
care elevii ar fi vrut-o repeta
tă —, o expunere urmată de 
proiecție de diapozitive despre 
Deltă —, pe care tinerii ar fi 
vrut mai degrabă s-o viziteze — 
și sport — poate cam neglijat 
in program, mai ales că acest 
club al elevilor după cum mi 
s-a spus, poate beneficia de 
baza sportivă a Liceului 2 (este 
cazul ca activitatea sportivă să 
fie organizată și nu lăsată 
voia întîmplării). Iată cîteva 
reperele de început de drum 
clubului gălățean. Un drum
se anunță plăcut de străbătut, 
lucru subliniat, de altfel, și de 
elevii cu care am discutat.

Apele Deltei și mirajul luminilor lor.

Surpriza cea mare a șederii 
mele la Galați, mă aștepta la 
B.T.T. — Galați, unde intrasem 
cu intenția de a afla cite ceva 
despre preocupările din perioa
da vacanței. Eram, drept s-o 
spun, destul de sceptic. Dar afi
șele de afară anunțau că,
- - - - B.T.T.

o excursie cu 
Dunăre, pînă la

La un preț

Tinere

la 
din 
ale 
ce

de 
săptămînal, 
ză 
pe 
și retur, 
excursia, care durează 24 
de sîmbătă noaptea, pînă 
nica noaptea —, atrage săptămî
nal în jur de 500 de tineri mun
citori, studenți, funcționari și 
elevi. Un alt punct de atracție îl 
constituie și faptul că pe vas 
cîntă formația „Arheopterix" a 
clubului „Phonic" care întreține 
o atmosferă de entuziasm pe tot 
parcursul excursiei.
„vaporul veseliei" se 
Dunăre.

anunțau 
organizea- 

vaporul 
Sulina 
redus, 
ore — 
dumi-

Și astfel, 
plimbă pe

condeie

la Poarta

mării

Compartimentul unui tren este un adevă
rat cîmp de observație. Oameni pînă cu cîte
va clipe în urmă necunoscuți devin dintr-o 
dată volubili, împărtășindu-și frămîntările su
fletești. Tînărul din fața noastră, cu figură 
distinsă, se declara un pasionat călător, încă 
din fragedă pruncie și-a dorit o viață liberă, 
cît maj confortabilă, fără „bătaie de cap“, sus- 
ținînd cu ardoare că, de fapt, se găsește în 
ipostaza tînărului modem, căruia îi place să 
cîștige mult, dar fără consum mare de energie 
fizică, să se distreze, să cunoască întreaga țară 
(este foarte îndrăgostit de pitorescul ei și re
greta că muzele l-au cam ocolit), îi plac 
discuțiile interminabile despre cărți, muzică, 
filme. Despre dragoste și căsătorie ? Hm I Că
sătoria e un „loz în plic", să încerce înfăp
tuirea unui astfel de act necesită multă cu
tezanță. Șe simte minunat în postura de om 
fără răspunderi, independent.

Noi cei câțiva tineri din compartiment am 
rămas tăcuți, o tăcere apăsătoare coborâse 
deasupra noastră, stânjeniți ne-am ferit pri
virile de oele ale lui, ceva se răzvrătea în noi, 
încercam să înăbușim vîrteiul cuvintelor, ana- 
lizînd lucid conoepțiile despre muncă, dra
goste, despre viață în general, ale acestui tî
năr ce încerca să blameze o întreagă genera
ție de tineri aflați pe șantierele de muncă 
patriotică, în uzine și pe ogoarele patriei, a- 
colo unde era necesară prezența lor, în toiul 
unor activități de o deosebită amploare. S> ei 
nu primeau 10 lei pe oră ea tînărul acesta, 
pentru „micile concedii" obținute în interes 
de serviciu; pentru ei nu conta banul, pe 
frunțile lor senine era înscris sentimentul no
bilei datorii față de acest pămînt în care-și 
aveau înfipte trainic rădăcinile și din care își 
trăgeau seva gîndurilor sănătoase.

ELENA ȘELARU 
anul II,

Școala de proiectanți, Ploiești
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Prezențe

Vă invit să-mi vizitați orașul, așa cum îl 
știu eu, așternut de oameni pricepuți la poale
le munților, plin cu flori și cu zîmbete de 
copii.

Iar dacă veți fi în Victoria, mai îndeplini
ți-mi o rugăminte: nu-mi ocoliți școala, in- 
trați indiferent dacă este anotimpul studiului 
harnic sau al bucuriilor de vacanță. Știu că 
oricine poate lesne sesiza calitatea acestui 
locaș de cultură ; au făcut-o nu demult într-o 
reuniune de prestigiu internațional, cei ce ne 
învață să îndrăgim și să protejăm natura fru
moasă a patriei. Și pentru că invitația mea 
trebuie să-și dezvăluie măcar o parte din pro
misiuni, vă voi vorbi despre,, cei 450.

In 450 este adunată multă pasiune, nenu
mărate ore de muncă, satisfacții ce nu acceptă 
rezumatul cîtorva rînduri și rezultate, rezultate 
ce confirmă prin mărturia lor existența boga
tă a „cercului biologic". 450 reprezintă numă
rul membrilor acestui cerc. Cînd ne veți fi 
oaspeți vă vom spune, de exemplu, istoria 
machetei, ce reprezintă cabana „Btlea-Lac" 
sau a tabloului cu trasee turistice din munții 
Făgăraș.

Pînă atunci pentru a vă întregi imaginea 
laboratorului nostru de biologie mai rețineți : 
un covor alcătuit din flori multicolore, multe 
specii de animale conservate, un acvariu, 
planșe și cărți din domeniul biologiei. Și încă 
ceva: cercul nostru funcționează tot timpul 
anului, adică și acum în vacanță, cînd clubul 
școlii oferă nenumărate variante pentru între
barea „Cum să-mi petrec timpul ?“ De ce re
venim după un concurs de carturi sau un 
meci de volei în sălile cu flori, planșe și păsări 
împăiate P Pentru că știm că aci ne așteaptă 
un om care ă sădit cu grijă de mulți ani dra
gostea pentru natură, iar acest om este profe
sorul nostru Diminescu Nicolae, conducătorul 
cercului celor 450 de naturaliști.

Vă așteptăm ca oaspeți I

BUNEA CARMEN
Școala generală de 10 ani

Victoria, jud. Brașov

pe șantier
Timp de 20 de zile fac parte din tabăra de 

muncă patriotică care lucrează la a- 
menajarea noii zone de agrement în cartierul 
Ffeidorf. Aveam biletul pentru odihnă la mare 
în buzunar. L-am vîndut și acum sînt pe șan
tierul nostru, care nu e mare, se află doar la 
început, dar se află în mijlocul unui fost șan
tier, lingă noua fabrică de tramvaie. Aiei, ală
turi de acest nou obiectiv, a început construc
ția unui nou cartier de locuințe pe vatra unei 
foste fabrici de cărămidă. Noi lucrăm la asa
narea bălților formate din excavarea pămîntu- 
lui necesar producției de cărămidă și care 
acum urmează să devină un mare ștrand pen
tru viitorii locuitori ai acestui cartier. 6 ore

pe zi muncim la pregătirea drumului pe unde 
vor trece camioanele constructorilor. Tîmăcopul 
și lopata mă ajută să-mi întăresc condiția fi
zică. Nu știu dacă știți că linia de 
care leagă acest cartier cu orașul a 
cută în urmă cu 25 de ani de către 
detașamente de brigadieri din țara
Pe atunci eu nici nu eram. Mă gîndesc la ei 
și sînt mîndru că noi putem face foarte multe, 
că exemplul dat de ei atunci e pentru noi o 
pildă pe care azi o întregim.

Tradiționala și generoasa gaz
dă a tinerilor din amfiteatre, 
din uzine și de pe ogoare, Costi- 
neștiul a primit în zilele fier
binți de iulie peste 300 de re
dactori ai revistelor școlare.

Pasiunea redactorilor elevi 
s-a vădit deseori in realizarea 
revistelor de grupă, cind nici 
tentațiile îmbietoare ale valu
rilor mării și ale nisipului 
fierbinte, ale razelor dogori
toare de soare și jocurilor spor
tive nu i-a putut smulge de 
lingă proiectele machetelor, din 
discuțiile necesare alcătuirii su
marelor, din travaliul caligra
filor (singura mașină de scris 
nu prea satisface cererile) și 
din polemicile graficienilor. 
Membrii taberei organizate sub 
egida C.C. al U.T.C. și a Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mînțului se vor întoarce in 
școlile lor îmbogățiți, nu nu
mai cu tezaurul stenic al ra
zelor de soare și al brizei 
mării, ci și cu noi și trai
nice prietenii înfiripate într-o 
atmosferă de lucru, sub îndru
marea atentă a profesorilor din 
conducerea taberei, cu o expe
riență îmbogățită printr-o serie 
de intilniri cu poeți și ziariști 
și prin dialogul permanent di
namic, nu de puține ori pole
mic al schimbului de opinii.

calin stanculescu

ANDREI

VIORICA LUCA,
președinta Consiliului A.S.C. 
Facultatea istorie-geografie, Uni

versitatea Craiova

ZINCA

Pionieri

Complexul cidtural-sportiv 
studențesc Tei atrage în 
aceste zile sute de tineri, 
elevi și studenți, pe tere
nurile de volei, baschet, 
handbal, tenis, fotbal. Apă, 
soare, aer curat într-una 
din insulele de ozon ale 
Capitalei — tradițională și 
generoasă gazdă a vacan
țelor celor ce învață. Cela 
două decenii de activitate 
ale Complexului Tei sînt 
răsplătite de marea aflu
ență a tinerilor încîntați 
de condițiile în care își 
pot petrece orele libere, 

orele de vacanță.

Animația recreațiilor a fost 

înlocuită în aceste zile de 

vară, în curtea majorității 
școlilor din țară, de apri

gele dispute sportive, în
cinse de elevi Cu ardoa
rea demnă de marii lor 

favoriți.

tramvai 
fost fă- 
primele 
noastră.

MURARU DAN,
Anul I, modelor,

Școala profesională U.M. Timi
șoara

• în primăvara acestui an în municipiul Giurgiu a luat ființă 
Clubul tineretului. Pentru vacanța de vară au fost pregătite 
programe în stare să răspundă celor mai variate gusturi. Cursul 
de șoferi amatori, de bridge, cercurile de foto, artizanat, ce
naclul literar sînt doar cîteva dintre activitățile cele mai soli
citate de pionierii, uteciștii și studenții aflați aici in lunile de 
vară.

• Cu cîteva zile in urmă s-au întocmit statisticile unor săp
tămini bogate în rezultate. 1' : ' " T*“
zat în perioada muncii patriotice efectuate la I.A.S. 
I.A.S. „vriurgiu w io. ou.o. ..... —---— - —-
ceul nr. 2, 45 la sută. Rezultate de-a dreptul spectaculoase : Li

la sută din angajamentul luat in acest an la munca patrio
tică.

• Stimulați de rezultatele obținute la munca patriotică, mulți 
dintre elevii liceelor și școlilor profesionale din Giurgiu lu
crează in echipe, împreună cu muncitorii pe șantierele de con
strucții, la „Dunăreană" sau la „Steagul Roșu". Cîteva nume 
de muncitori-elevi : Lixa Liliana, Cernejenco Miruna, Filip Io
nel. Țarcă Eugenia.

Liceul nr. 1 din Giurgiu a reali- 
_________ _ „_____  _ ___ „Vedea" și 

„Giurgiu" 60 la sută din angajamentul pe acest an ; Li

ceul economic și Școala profesională navală și-au realizat 150

de vacantă, elevii au pornit în excursii• Din primele zile 
și drumeții.

Școlile generale nr. 
centrala și Curtea de 
sională de construcții 
Dunării și al Mării Negre. Elevii 
excursie în R. P. Bulgaria, iar acum 
cu un pronunțat caracter istoric.

• în municipiul Giurgiu au fost
plexe de activități de vacanță. Pînă in acest moment, două din
tre aceste săptămini au fost realizate laolaltă de către elevi, 
studenți și tinerii muncitori de la întreprinderile „Dunăreană", 
„Steagul roșu", „Șantierul naval" sau „Fructonil". Au avut loc 
intilniri cu participanți Ia primele șantiere de muncă patrio
tică ale tineretului, întreceri sportive, excursii, drumeții, seri 
distractive.

• Odată cu începutul vacanței de vară, satul de vacanță din 
pădurea Bălănoaia și-a primit cei dinții oaspeți din cele 6 
serii. Aici își desfășoară activitățile de vacanță timp de 12 zile 
elevi și pionieri din municipiul 
nate.

3 și nr. 9 și-au fixat ca itinerar hidro- 
Argeș ; Liceul industrial și Școala profe- 
au hotărît un traseu comun — țărmul 

și al Mării Negre. Liceului nr. 2 au făcut o 
pregătesc alta în Moldova

decretate săptămini com-

Giurgiu și comunele inveci-

la cluburile de vacantă, ori- 
pregătiri în vederea silei de

• In toate unitățile economice, 
unde se întîlnesc uteciștii, au loc 
12 august, ziua holdelor bogate. S-au întocmit repertoriile, s-au 
adus ultimele retușuri costumelor ce vor apare in cadrul pro
gramelor artistice din această zi, in zece comune ale jude
țului.

ELENA RUBELI

oaspeți 
ai lașului »

Tabăra de pionieri din Bu
cium, situată pe dealul Încon
jurat de vii este locul unde își 
dau întilnire elevii din Sucea
va cu bunele lor gazde, Consi
liul pionierilor din Iași.

In cursul celor două săptă- 
mîni cit a durat ultima serie, 
organizatorii și-au plimbat mu
safirii curioși prin vechiul și 
frumosul Iași. S-au făcut dese 
și atrăgătoare drumeții la Re
pedea. Dintre serile festive cele 
mai reușite pionierii nu au ui
tat „Mă înalț în piscul frumu
seții tale", „Flutură cravata de 
mătase", și alte concursuri de 
recitări care au desemnat pro
tagoniști talentați și inimoși. 
Momentul plecării acasă a pri
lejuit noi aduceri aminte pen
tru cei 120 de prieteni care 
și-au promis să facă schimb de 
ilustrate din locurile natale. 
„La revedere, tabără dragă" nu 
a fost numai numele carnava
lului care a sărbătorit închi
derea seriei ; erau și cuvintele 
nerostite de fiecare 
seara despărțirii de 
pionieri din Bucium.

pionier în 
tabăra de

C. V.

„La porțile Deltei": 
cea — Ceatalul Sf. Gheor
ghe — Nufărul — Canalul 
Litcov sau Tulcea — Ceata
lul Sf. Gheorghe — Cabana 
Ilgani — Satul Partizani — 
Maliuc — Tulcea.

Durata excursiei o zi; de
plasarea se face cu șalupe 
sau pontoane dormitor re
morcate de șalupe ; excursia 
înceDe si se termină la Tul
cea; prețul excursiei — 40 
lei.

Excursii în Delta Dunării 
cu pontoane dormitor.

1. Tulcea — Ceatalul Sf. 
Gheorghe — Ilgani — Parti
zani — Maliuc — Crișan — 
Dunărea Veche — Mila 23 — 
Canalul Sontea — Canalul 
Olguța — Lacul Fortuna — 
Ostrovul Maliuc — Tulcea.

Durata excursiei — 2 zile; 
prețul excursiei — 109 lei.

Excursii
nautice

2. Tulcea — Crișan — Su
lina — Punctul turistic Roșu
— Canalul Litcov — Punctul 
turistic Caraorman — Canalul 
Ceamurlia — Crișan — Du
nărea Veche — Mila 23 — 
Punctul turistic Fortuna — 
Lacul Fortuna — Ostrovul 
Maliuc — Maliuc — Tulcea.

Durata excursiei — 3 zile; 
prețul excursiei pentru elevi
— 158 lei.

Excursii în Delta Dunării 
cu șlepul.

Tulcea — Maliue — Su
lina — excursia cu șalupa la 
Punctul turistic Roșu — Suli
na — Crișan — Mila 23 — 
Punctul turistic Matița — 
Maliuc — Tulcea.

Durata excursiei — 4 zile; 
cazarea în cabine de 4 per
soane; prețul excursiei — 
350 lei.

Excursii cu bărci remorcate 
de șalupe.

Tulcea — Maliuc — Dună
rea Veche — Canalul For
tuna — Ostrovul Maliuc — 
Lacul Fortuna — Mila 23 — 
Canalul Eracle — Punctul tu
ristic Matița — Dunărea Ve
che — Sulina — Canalul Bu- 
surca — Lacul Roșu — 
Punctul turistic Roșu — Ca
nalul Ivancea — Sf. Gheor- 
ghe — Canalul Perivolovca — 
Caraorman — Tulcea.

Durata excursiei 10 zile; 
cazarea Se face în corturi de 
4 persoane; masa se pregă
tește de către participanți; 
participanții la excursie tre
buie să cunoască obligatoriu 
înotul; prețul excursiei — 
546 lei.

Informații și înscrieri: A- 
genția B.T.T.—Tulcea, str. 
Portului nr. 1, tel. 117 24.

LAUDA ORAȘULUI
După ce vei fi lăsat în urmă 

splendorile Văii Prahovei și te 
vei fi avîntat pe serpentine spre 
Timiș, ai in față minunata țară 
a Bîrsei ce-și paște în fiecare a- 
miază norii în vîntul de aur al 
holdelor. Munții se trag în lături, 
iar șesurile își intorc fața spre 
această minunată perlă a Car- 
paților: Brașovul.

Pe aceste locuri, auzi pretu
tindeni pașii Mureșenilor — a- 
nimatori ai vieții culturale româ
nești; auzi pașii celor care la 
1848 au ținut în vînt flamurile 
tricolore sau în anii de teroare 
ai ilegalității au purtat în inimi

cuvîntul partidului. Martori ai 
acestor vremuri sînt casele me
moriale, în fața cărora trecăto
rul păstrează un adevărat cult.

Dar alături de amintiri, de 
trecut, Brașovul are o viață nouă. 
Puterile lui se trag din partea 
acestui pămînt, din hărnicia și 
priceperea oamenilor, care, nu 
peste noapte, ci prin munca de 
ceas cu ceas, au metamorfozat 
ruine în cetățuile cu nume sono
re: Tractorul, Steagul roșu... 
Nume care astăzi fac mindria 
constructorilor brașoveni ducin- 
du-le însemnele hărniciei lor pe 
cele mai îndepărtate meleaguri,

în geografia contemporană atit 
de dinamică a schimburilor eco
nomice.

Un alt nume - cel al revistei 
„Astra" - perpetuează o rodnică 
tradiție de civilizație și cultură 
pe coordonatele moderne ale 
vieții orașului.

Și dacă vrei să îmbrățișezi cu 
privirea întreaga panoramă, poți 
urca pe Tîmpa, la ceas de sea
ră. Jos, in oraș, printre blocurile 
cu simetria perfectă și printre 
case cu arhitectură specifică a- 
cestor locuri vei vedea noaptea 
alungată de puterea a mii și

mii de lumini. Casele s-au strîns 
mai aproape una de alta, pen
tru a se apăra de furtuni, ase
meni unei turme de miei, să dea 
un farmec patriarhal Scheiului. 
Văzînd toate acestea te vei în
treba unde poți găsi locuri mai 
pline de farmec, de pitoresc, 
ca-n tot acest oraș, care a învă
țat să se bucure de cer senin, 
care a învățat să privească doar 
spre soare.

mini-fot- 
cîmp, 

ci- 
aer 
po- 

două

RÂUL CÎMPEANU 
elev

Brașov

La Cimpina s-a 
deschis zilele trecute 
un sat al vacanței cu 
20 de cabane care pot 
caza peste o sută do 
pionieri, terenuri de 
baschet,
bal, tenis de 
volei, teatru, 
nematograf în 
liber, pistă de 
pice ș.a. Acum
luni aici era un te
ren gol. Și a fost 
foarte greu. Dar cele 
peste 300 000 de ore 
de muncă patriotică 
efectuate de frații lor 
mai mari — utetiș-

tii — au contribuit 
din plin la amenaja
rea acestui — i-am 
putea spune — oră
șel de vacanță. 
De asemenea pio
nierii mai știu că 
și părinții lor, care 
lucrează în între
prinderile și institu
țiile cimpinene au 
dat o substanțială 
rnină de ajutor.

în afară de odihnă 
aici se 
numeroase
cultural-sportive 
distractive Dar 
rită a fi sCoâsC

desfășoară 
activități 

Și 
me- 

în

relief strădaniile 
„municipalității" sa
tului de a-i obișnui 
pe pionieri cu diferi
te activități praciice, 
un mare accent pu- 
nindu-se pe sistemul 
autoserviciilor. Ast
fel, la masă există 
autoservire, zilnic la 
prepararea mîncării 
își aduc contribuția 
echipe de serviciu 
ca, de altfel, și la 
gospodărirea cabane
lor, înfrumusețarea 
Incintei taberei.

ION TOMESCU
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TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a trimis tovarășului L. I. BREJNEV, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice doresc ca, in numele 
meu și al tovarășei mele, să vă mulțumesc călduros pentru ospi
talitatea de care ne-am bucurat în timpul celor citeva zile pe
trecute pe litoralul Crimeei.

Cu convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste se vor dezvolta continuu, in interesul 
popoarelor din țările noastre, al cauzei întăririi forțelor socia
lismului și păcii în lume, doresc să vă adresez dumneavoastră, 
comuniștilor și întregului popor al Uniunii Sovietice cordiale 
urări de sănătate și fericire, de noi succese in construirea co
munismului.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea împă
ratului HAILE SELASSIE, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru 
amabilul mesaj pe care l-ați trimis cu ocazia zilei mele de 
naștere. Vă rog să acceptați salutul meu personal și cele mai 
bune urări de fericire continuă a Excelenței Voastre, de pro
gres pentru țara dumneavoastră prietenă. Fie ca bunele relații 
existente între cele două țări ale noastre să continue să se 
dezvolte în viitor, atît în interesul popoarelor noastre, cit și 
al cauzei păcii.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea șe
fului statului Republica Afganistan, MOHAMMAD DAUD. ur
mătoarea telegramă :

Transmițîndu-vă sincere mulțumiri Excelenței Voastre, și prin 
dumneavoastră, guvernului și poporului României, pentru căl
durosul mesaj de felicitare adresat cu prilejul declarării Repu
blicii Afganistan, vă rog să primiți din partea mea, a colegilor 
mei si a poporului Afganistanului, cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperi
tatea poporului român, precum și pentru întărirea și dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre cele două popoare ale noas
tre, in folosul lor reciproc, în interesul păcii In lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Venezuela, RAFAEL CALDERA, urmă
toarea telegramă :

în numele guvernului, al poporului venezuelean șl al meu 
personal, mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj al Excelenței 
Voastre trimis cu ocazia comemorării celei de-a 162-a aniversări 
a independentei Republicii.

în același timp, îmi face o deosebita plăcere șa reafirm do- 
rința permanentă a Venezuelei de a strînge și întări pe zi ce 
trece prietenia și înțelegerea care unesc popoarele noastre.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România a 
dintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, TAKIEDDINE 
SOI.H, următoarea telegramă : __

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre in funcția de preșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate personală, de prosperitate 
pentru Libanul prieten.

Județul Dîmbovița a încheiat 
recoltarea grîului

Telegrama adresată C.C, al P.C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comitetul județean Dîmbovița 
al Partidului Comunist Român și 
Comitetul executiv al Consiliu
lui popular județean, in numele 
comuniștilor și al celorlalți lu
crători din agricultură raportează 
conducerii partidului, Dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, aplicind 
in viață prețioasele indicații pe 
care le-ați dat, oamenii muncii 
din întreprinderile agricole de 
stat, stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii și din coopera
tivele agricole de producție au 
încheiat, în ziua de 2 august a.c.,

Joi, a plecat spre Helsinki, o 
delegație a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
care, la invitația Uniunii De
mocrate a Poporului Finlandez, 
va face o vizită în Finlanda.

Din delegație fac parte : An
drei Cervencovici, membru al 
Consiliului Național, președinte
le Consiliului județean Arad 
al F.U.S., conducătorul delega
ției, Nicolae Matei, secretar al 
Consiliului Municipal București 
al F.U.S., și Eugen Iordăchescu, 
directorul Institutului Proiect- 
București.

Delegația Partidului Poporului 
Mauritanian, condusă de Abdou- 
laye Baro, membru al Comite
tului Permanent al Biroului 
Politic Național al P.P.M., mi
nistrul lucrărilor publice și al 
muncii, își continuă vizita pe 
care o întreprinde în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

Oaspeții au avut convorbiri la 

prin eforturi sporite, recoltarea 
grîului pe cele 33 962 hectare.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune în 
încheierea telegramei, că oame
nii muncii de pe tot cuprinsul 
județului Dîmbovița vor acționa 
cu mai multă responsabilitate și 
dăruire pentru întîmpinarea 
cu noi realizări a celei de-a 
XXIX-a aniversări a zilei de 23 
August, pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, a- 
dueîndu-și astfel contribuția la 
înfăptuirea programului de edifi
care a societății noastre socia
liste.

Ministerul Comerțului Exterior, 
cu Nicolae M. Nicolae, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, și la 
Uniunea Generală a Sindicate
lor, cu Paul Nagy, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. De asemenea, au vi
zitat Combinatul Petrochimic 
de la Brazi.

La invitația C.C. al P.C.R., 
tovarășul Venelin Koțev, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte a1 Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, împreună 
cu familia, a petrecut o parte 
din concediul de odihnă in țara 
noastră.

Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 

l-a primit 
pe M. A. Leseciko

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, joi la amiază, pe M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în 
Comisia interguvernamentală ro- 
mâno-sovietică de colaborare e- 
conomică, conducătorul delega
ției sovietice care participă la 
lucrările celei de-a VII-a sesiuni 
a acestei comisii.

A participat Radu Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

Au luat parte A. N. Zade- 
midko, locțiitor al reprezentan
tului permanent al U.R.S.S. în 
C.A.E.R., și N. V. Maslennikov, 
ministru consilier la Ambasada 
U.R.S.S. la București.

în cursul convorbirii au fost 
examinate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, extinderea colabo
rării și cooperării dinți e cele dduă 
țări pe multiple planuri de ac
tivitate.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

După întrevedere, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a reținut pe 
oaspete la masă.

Joi, președintele Senatului 
francez, Alain Foher, și-a con
tinuat vizita in municipiul Bra
șov. în cursul dimineții, oaspe
tele a avut o întrevedere cu 
Constantin Drăgan, membru al 
Consiliului de Stat, președintele 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean. Au luat 
parte Mircea Rebreanu, membru 
al Comisiei de politică externă 
a Marii Adunări Naționale, .și 
loan Mărcuș, deputat în 
M.A.N.

în cursul aceleiași zile, pre
ședintele Senatului francez a 
fost oaspetele constructorilor de 
tractoare și a vizitat monumen
te istorice și de artă, noile car
tiere ale străvechiului oraș și 
stațiunea turistică internațională 
Poiana Brașov.

Președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean a oferit o masă în onoa
rea oaspetelui.

După-amiază, președintele Se
natului francez și persoanele 
care îl însoțesc s-au intors în 
Capitală.

Delegația orașului porf Hai- 
fong, care ne-a vizitat țâră, la 
invitația adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a părăsit joi noaptea 
Bucureștiul.

Delegația a fost condusă de 
tovarășul Tran Thang, membru 
al Biroului Executiv al Comi
tetului orășenesc Haifong al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam.

Ansamblul folcloric „Praho
va" a plecat joi dimineața în 
Olanda pentru a participa la fes
tivalul internațional de folclor 
de la Hoorn. După Încheierea 
acestei manifestări, ansamblul 
prahovean se va deplasa în 
Franța, unde va lua parte la 
festivalul folcloric de la Mon 
foire. în afara artiștilor ama
tori din județul Prahova, și ai 
celor din țările gazdă, la aces
te manifestări vor fi prezente 
ansambluri din Anglia. Austria, 
Elveția, Luxemburg, Spania și 
Suedia.

Specialiștii secției de științe 
naturale a Muzeului din Suceava 
au intrat In posesia unei inte
resante colecții de roci care 
păstrează urme din flora ți fau
na unei epoci îndepărtate, cind 
o parte din plaiurile de nord 
ale Moldovei se aflau acoperite 
de ape. Este vorba de perioada 
oligocenului (cu circa 30 mili
oane de ani în urmă). Rocile 
sint culese din zona montană a 
localității Gura Humorului.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica Socialistă România a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Vietnam

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, o delegație a Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam și 
a guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de to
varășul Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
prim-ministru al guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, a 
întreprins o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socia
listă România, intre 28 iulie și 
1 august 1973.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Demo
crate: Vietnam a fost primită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, cu care a 
avut o convorbire cordială des
fășurată in spiritul prieteniei 
frățești și solidarității militante 
dintre cele două partide, țări și 
popoare. Cu acest prilej, dele
gația vietnameză a transmis din 
partea tovarășului Ton Duo 
Thang, președintele R. D. Viet
nam, a tovarășului Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, și a celor
lalți conducători ai Republicii 
Democrate Vietnam un fierbinte 
salut de luptă și sincere urări de 
sănătate și succes tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celorlalți 
conducători ai Republicii Socia
liste România. La rîndul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis din partea conducerii de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România călduroase sa
lutări tovărășești și urări de suc
ces tovarășilor Ton Duc Thang, 
Le Duan și celorlalți conducători 
ai Republicii Democrate Vietnam, 
iar bravului popor vietnamez 
urarea de a obține realizări tot 
mai mari în instaurarea unei 
vjeți libere și înfloritoare, în 
îndeplinirea aspirațiilor sale na
ționale, în construirea orîndui- 
rii socialiste.

în timpul șederii in Repu
blica Socialistă România, solii 
poporului vietnamez au vizitat 
obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din 
județele Constanța și Prahova, 
au participat la mitingul de prie
tenie organizat în onoarea de
legației de populația orașului 
București, s-au întilnit cu oa
meni ai muncii care i-au salu
tat cu căldură și i-au înconjurat 
pretutindeni cu cele mai pro
funde sentimente de stimă și 
caldă prietenie, expresie a re
lațiilor frățești care unesc în 
mod trainic cele două popoare. 
Membrii delegației vietnameze 
au exprimat vii aprecieri pentru 
manifestările de prietenie și sin
cere mulțumiri pentru ospitali
tatea de care s-au bucurat în tot 
cursul vizitei.

Vizita a prilejuit ample con
vorbiri cu privire la situația 
internă din cele două țări, la 
evoluția și perspectivele rela
țiilor româno-vietnameze, pre
cum și cu privire la o serie de 
probleme internaționale de in
teres comun.

La convorbirile, care s-au des
fășurat in spiritul respectului și 
înțelegerii reciproce, al priete
niei frățești ce caracterizează 
relațiile româno-vietnameze, au 
participat :

Din partea română : Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România. Gheorghe Radu
lescu. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ghenea. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Sterian 

Țircă, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Radu Constantines- 
cu, vicepreședinte al Comisiei 
Guvernamentale de Colaborare 
și Cooperare Economică și Teh
nică, Tudor Zamfira, ambasado
rul R.S. România in R.D. Viet
nam.

Din partea vietnameză : Fam 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, prim-ministru al 
guvernului R.D. Vietnam, Le 
Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, viceprim-mi- 
nistru, Nguyen Co Thach, vice- 
ministru al afacerilor externe, 
general-maior Tran Sam, vice- 
ministru al apărării naționale, 
Nguyen Van Dao, viceministru 
al comerțului exterior, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R.D. 
Vietnam la București.

Au participat, de asemenea, 
consilieri și experți ai celor două 
delegații.

Cele două delegații s-au in
format despre preocupările par
tidelor și guvernelor pe care 
le-au reprezentat, despre direc
țiile principale ale eforturilor 
celor două popoare, despre rea
lizările obținute de acestea în 
activitatea lor creatoare.

în numele poporului vietna
mez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și al gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, îndeplinind testamen
tul respectatului președinte Ho 
Și Min, delegația de partid și 
guvernamentală vietnamez-â a 
exprimat sentimente de sinceră 
și profundă gratitudine Parti
dului Comunist Român, guver
nului Republicii Socialiste 
România și poporului român 
pentru sprijinul și ajutorul pre
țios acordate poporului viet
namez în lupta sa patriotică 
împotriva agresiunii americane 
și în construirea socialismului.

Delegația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam a salutat cu căldură 
realizările obținute in construi
rea socialismului, grație hărni
ciei si talentului creator ale po
porului român sub conducerea 
Partidului Comunist Român. 
România este astăzi o țară so
cialistă, în care relațiile de pro
ducție socialiste sint generali
zate în ..întreaga economie ; in
dustria a devenit ramura condu
cătoare, agricultura se dezvoltă 
intensiv, cultura, știința și teh
nica fac progrese însemnate, 
nivelul de trai al poporului se 
îmbunătățește permanent.

Partea vietnameză dorește 
sincer ca, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, în 
frunte cu stimatul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, poporul frate 
român să realizeze cu succes 
sarcinile stabilite de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și de Confe
rința Națională din anul 1972, 
in vederea construirii societății 
socialiste multilateral dezvol
tate in România.

Republica Democrată Vietnam 
sprijină activitatea României în
dreptată spre consolidarea păcii 
și securității In Europa și în 
întreaga lume, precum și in 
favoarea luptei popoarelor pen
tru independență, democrație și 
progres social.

Partea română a dat o înaltă 
apreciere și a felicitat cu căl
dură poporul frate vietnamez 
pentru marile victorii obținute, 
sub conducerea Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, în 
lupta sa dreaptă dusă împotriva 
agresiunii imperialismului ame
rican și in opera de edificare a 
socialismului in Republica De
mocrată Vietnam relevînd con
tribuția importantă a poporului 
vietnamez la lupta generală a 
forțelor socialismului, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, pentru 
pace, libertate, independență, 
democrație și socialism.

Partea română a exprimat 
sincera sa admirație față de dir- 
zenia și eroismul de care a dat 
dovadă bravul popor vietnamez 
in lupta sa Împotriva agresiunii. 
Victoriile poporului vietnamez 
au confirmat in mod strălucit 
că un popor care-și apără cu 
hotărîre libertatea nu poate fi 
ingenunchiat.

Partidul Comunist Român, 
România Socialistă, întregul po
por român au salutat cu pro
fundă satisfacție încheierea 
Acordului privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii în 
Vietnam ca pe un eveniment de 
importanță majoră în viața in
ternațională, o victorie istorică 
a poporului vietnamez, care în
cununează lupta sa eroică, plină 
de abnegație pentru apărarea 
suveranității, a ființei naționale, 
pentru asigurarea dreptului 
sacru de a-și reglementa singur 
problemele, în conformitate cu 
voința și aspirațiile sale, fără 
nici un amestec din afară.

Partea vietnameză a informat 
asupra situației aplicării Acor
dului de la Paris și a Comunica
tului comun din 13 iunie 1973, a 
reafirmat poziția consecventă a 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, privind 
respectarea și aplicarea cu stric
tețe a Acordului și Comunica
tului comun, cerind ca și Statele 
Unite ale Americii și adminis
trația de la Saigon să resnecte 
și să aplice aceste acorduri.

Partea română susține pe de
plin poziția guvernului Republi
cii Democrate Vietnam și a Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, precum si propunerile Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
din 28 iunie 1973. care sint con
forme cu Acordul de la Paris și 
vizează reglementarea probleme
lor interne din Vietnamul de 
Sud pe cale pașnică și democra
tică, într-un soirit de reconciliere 
și de concordie națională, pe 
baza recunoașterii existenței în 
Vietnamul de Sud a două admi
nistrații, a două armate, a două 
zone de control și a trei forțe 
politice.

Cele două părți apreciază că 
aplicarea cu strictețe a preve
derilor Acordului de la Paris va 
crea condiții care să permită 
poporului vietnamez să-și con
sacre întregul său talent creator 
dezvoltării economice și sociale 
a Vietnamului, cauzei, reunifică- 
rii pașnice a țării și va contri
bui, în același timp, la cauza 
păcii în Indochina și In Asia.

Delegația română a luat cu
noștință cu satisfacție de en
tuziasta Întrecere patriotică în 
care 8-a angajat populația nord- 
vietnameză spre a vindeca rănile 
războiului, a reface și dezvolta 
economia. Delegația română do
rește sincer ca poporul vietna
mez să cucerească victoria totală 
în lupta pentru menținerea și 
consolidarea unei păci trainice, 
să edifice cu succes socialis
mul In Nord, să desăvîrșească 
independența și democrația țn 
Sud și să progreseze spre reuni- 
ficarea pașnică a țării. Partea 
română a asigurat delegația viet
nameză că poporul român, cre
dincios principiilor internaționa
lismului socialist, va acorda în 
continuare sprijin și ajutor mul
tilateral poporului vietnamez în 
vederea înfăptuirii aspirațiilor 
sale legitime.

Republica Socialistă România 
va acționa pentru dezvoltarea 
relațiilor cu Frontul Național de 
Eliberare și Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, singurul 
reprezentat autentic al populației 
sud-vietnameze.

Cele două părți au salutat cu 
căldură marile victorii ale po
porului Lao, sub conducerea 

Frontului Patriotic, in frunte cu 
prințul Sufanuvong. Aceste vic
torii au condus la semnarea 
Acordului de la Vientiane cu 
privire la restabilirea păcii și 
realizarea concordiei naționale 
în Laos, deschizind frumoase 
perspective pentru edificarea 
unui Laos pașnic, independent, 
neutru, democratic, unit și pros
per.

Părțile au salutat cu căldură 
glorioasele victorii ale forțelor 
armate și ale populației cambod
giene. au exprimat sprijinul lor 
față de lupta dusă de ponorul 
cambodgian sub stindarul Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei, in frunte cu șeful statului, 
prințul Norodom Sianuk, și gu
vernul regal de uniune naționa
lă al Cambodgiei, pentru inde
pendență, pace, neutralitate, de
mocrație, prosperitate și inte
gritate teritorială a Cambodgiei.

Părțile au subliniat că în lu
mea contemporană au loc pro
funde schimbări în raportul de 
forțe, ample mutații social-poli- 
tice și importante prefaceri re
voluționare caracterizate prin 
creșterea continuă a forțelor so
cialismului, destrămarea tot mai 
accelerată a sistemului colonial, 
sporirea neîncetată a rolului noi
lor state independente, am
ploarea rrescîndă a luptei clasei 
muncitoare și a forțelor demo
cratice. Victoria istorică a po
porului vietnamez a adus o con
tribuție importantă la modifi
carea profundă a raportului de 
forțe în favoarea cauzei popoare
lor lumii, pentru pace, indepen
dență. democrație și progres so
cial.

In viața internațională â apă
rut un nou curs favorabil păcii 
si cauzei revoluționare a po
poarelor. Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Vietnam consideră că este ne
cesar să fie intensificată lupta 
popoarelor pentru consolidarea 
păcii în lume, pentru stabilirea 
de relații între state pe baza 
principiilor independenței și su
veranității. egalității, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

Cele două părți și-au reafir
mat convingerea că. în condițiile 
actuale, toate statele, fără nici 
o deosebire, trebuie să-și aducă 
contribuția activă la soluționarea 
problemelor majore care se ridi
că astăzi în fața popoarelor. 
Părțile au declarat că vor conti
nua să acționeze pentru pace, 
independentă, democrație și pro
gres social.

Cele două părți apreciază că 
Conferința europeană pentru 
securitate și cooperare trebuie 
să creeze condiții favorabile 
pentru consolidarea păcii și 
securității pe continent. Părțile 
și-au exprimat dorința ca lucră
rile Conferinței să ducă la pro
movarea puternică a principiilor 
independenței și suveranității, 
egalității In drepturi, avantaju
lui reciproc în relațiile dintre 
statele continentului european.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam 
acordă un loc de primă impor
tanță întăririi și dezvoltării prie
teniei și colaborării cu toate ță
rile socialiste de care sînt legate 
prin idealuri și aspirații comu
ne — prietenia și colaborarea 
dintre țările socialiste jucînd un 
rol fundamental în lupta pentru 
pace și progres social în lume.

Părțile și-au exprimat holă- 
rîrea de a contribui in continua
re Ia restabilirea și întărirea u- 
nității tuturor țărilor socialiste 
și partidelor comuniste și mun
citorești, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist.

Cele două părți au reafirmat 
principiile acceptate de partidele 
comuniste și muncitorești și a- 
nume : toate partidele marxist- 

leniniste sînt independente și e- 
gale; ele pornesc de la condiții 
specifice, proprii țărilor respec
tive, se bazează pe principiile 
marxism-leninismului în defini
rea politicii lor și își acordă un 
sprijin reciproc.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam 
sînt convinse de importanța deo
sebită a luptei țărilor in curs de 
dezvoltare pentru consolidarea 
independenței, lichidarea înapo
ierii economice, pentru progresul 
lor economic și social.

Părțile susțin cu fermitate 
lupta popoarelor din Asia. Afri
ca și America Latină împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului ; ele spri
jină cu hotărîre lupta revolu
ționară a clasei muncitoare și a 
popoarelor lumii pentru pace, 
independență națională, demo
crație și progres social.

Cele două delegații sînt una
nime în a da o înaltă apreciere 
dezvoltării continue a relațiilor 
de prietenie și colaborare stator
nicite intre Partidul Comunist 
Român și Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam. între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam, De 
baza principiilor marxism-leni
nismului și internaționalismului 
socialist, relații care au cunos
cut o evoluție ascendentă ca ur
mare a vizitelor delegațiilor de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România și a 
Republicii "Democrate Vietnam 
și a bunelor rezultate ale con
vorbirilor care au avut loc cu 
aceste prilejuri între conducăto
rii de partid și de stat români 
și vietnamezi.

Părțile au reafirmat hotărîrea 
lor comună de a acționa In con
tinuare pentru întărirea și dez
voltarea relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
pentru lărgirea și diversificarea 
relațiilor in toate domeniile în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Vietnam, ținînd seama de aspi
rațiile și interesele celor două 
popoare, de interesele solidari
tății între țările socialiste și în 
cadrul mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale, de 
obiectivele luptei împotriva for
țelor reacționare, imperialiste, 
pentru pace, independență, de
mocrație și socialism.

Delegațiile au convenit asupra 
ajutorului acordat Republicii 
Democrate Vietnam de către Re
publica Socialistă România în 
vederea lichidării urmărilor răz
boiului si intensificării construc
ției socialismului, asupra extin
derii relațiilor intre cele două 
țări în toate domeniile. Ca re
zultat al convorbirilor, cele două 
părți au semnat acorduri privind 
ajutorul economic si militar dat 
de Republica Socialistă România 
Republicii Democrate Vietnam și 
cooperarea economică și schim
bul de mărfuri Intre cele două 
țări pentru anul 1974.

Părțile . consideră că vizita în 
Republica Socialistă România a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, prim-mi
nistru al guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, reprezintă 
un eveniment de seamă în pro
cesul dezvoltării multilaterale a 
legăturilor frățești dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul celor ce Muncesc din Viet
nam, a relațiilor prietenești de 
colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, in interesul 
celor două popoare, al cauzei 
socialismului, democrației, inde
pendenței naționale și păcii 
mondiale.

București, 1 august 1973.

actualitatea
□.

PIONIERII
Prezența cea mai simpatică a 

Serbărilor mării o constituie pio
nierii. Nu am scris încă despre 
ei, deși chiar din prima zi a Ser
bărilor, ei s-au impus atenției 
publicului spectator. Cei mai ti
neri artiști participă la două 
concursuri de mare amploare. 
Primul este Festivalul și con
cursul „Scoica de aur" aflat la 
cea de a treia ediție. Premiile 
sint : scoica de aur, de argint și 
de bronz. Peste 2 000 de dansa
tori, soliști vocali și instrumen
tiști din 29 de județe ale țării 
se întrec pentru obținerea trofe
elor amintite. O adevărată săr
bătoare pionierească a acestui 
concurs în care cei mai tineri 
fii ai poporului nostru perpetu
ează bogatele tradiții folclorice 
de pe meleagurile în care s-au 
născut. E acesta, după părerea 
mea, principalul cîștig al festiva
lului. La ora cind scriu, au evo
luat in concurs formațiile artis
tice pionierești din județele Bra
șov, Galați, Dîmbovița, Neamț, 
Iași, Timiș, Vrancea, Dolj și Hu

nedoara. Alte ansambluri au pre
zentat spectacole in stațiunile 
Neptun și Costlnești. Merită sub
liniată grija manifestată de pro
fesori și instructori pentru acu
ratețea și autenticitatea progra
melor, străduința micilor inter
pret de a ridica nivelul calita
tiv al spectacolelor. Fără teama 
de exagerare trebuie spus că 
programele prezentate de pio
nieri pot fi comparate cu ale 
ansamblurilor profesioniste. Sînt 
merite pentru care purtătorilor 
cravatelor roșii li se cuvin calde 
felicitări.

Al doilea concurs la care par
ticipă pionierii e „Trompeta li
toralului". Concurs aflat ca și 
primul la a treia ediție, se des
fășoară sub egida Consiliului ju
dețean al organizației pionierilor 
Constanța. Participă 14 fanfare 
pionierești din 14 județe ale ță
rii, care se întrec pentru ciștiga- 
rea trofeului „Trompeta de aur". 
Alături de pionierii români se 
află în concurs cei 55 de membri 
ai fanfarei pionierilor din Tolbu- 
hin (Bulgaria) invitați de colegii 
lor din Constanța. Aceste forma
ții prezente în concurs au dat 
pînă acum spectacole in aproape 
toate stațiunile litoralului. Pro
gramele lor au fost aplaudate 
indelung de către oamenii mun
cii veniți la odihnă și de către 
turiștii străini. Solii artei pionie
rești vor avea și in continuare 
agenda încărcată dar nu obosi
toare. Vacanța lor pe litoral se

completează fericit prin șirul de | nostru de a le asigura o copilă- 
manil'estări artistice la care sint | rie fericită.
prezenți și prin care ei mulțu- I
mese grijii partidului și statului 1 TEODOR POGOCEANU

Comisia Tineret intelectual a comitetului U.T.C. al Sectorului 1 
din Capitală, desfășoară o intensă muncă de propagandă juri
dică, de popularizare și explicare a legilor, contribuind la educa
rea civică a tinerilor, la respectarea cu strictețe a legilor țării. 
Imaginea alăturată ne prezintă o tntîlnire a tinerilor de la Com
binatul Poligrafic „Casa Scînteii", în cadrul ciclului „Legea este 
una pentru toți", cu ofițerii Costin Fluture și Dumitru lonescu 
de la secția de cercetări penale a Sectorului 1 Miliție, tntîlnire 
despre care ne informează Viorel Alexandrescu, secretar al Co
mitetului U.T.C. al Combinatului „Casa Scînteii".

Foto: ȘT. WEISS

Strălucit succes al 
tinerilor luptători 

TREI MEDALII DE AUR PENTRU 
JUNIORII ROMÂNI

Tinerii luptători români, parti- 
cipanți la campionatul mondial 
de lupte greco-romane pentru 
juniori, desfășurat la Miami 
Beach (S.U.A.), s-au comportat 
strălucit, trei din cei cinci com
petitori ai noștri reușind să_ cu
cerească medalia de aur. S-au 
clasat pe primul loc și au obți
nut titlul de campioni mondiali 
de juniori : CONSTANTIN ALE
XANDRU (categoria 48 kg), 
NICU GINGA (categoria 52 kg) 
și ION DULICA (la categoria 57 
kg).

Campionatele continuă cu în
trecerile de lupte libere.

• Selecționata de fotbal a 
României și-a incheiat turneul 
in Franța jucind la Nisa cu for
mația O.G.C. Nice. Fotbaliștii 
francezi au obținut victoria eu 
scorul de 1—0.

• A început turneul interna
țional feminin de handbal „Cupa 
Balaton" la care participă echi
pe din 6 țări. In prima zi a com
petiției, selecționata României a 
învins cu scorul de 17—10 (7—4) 
formația maghiară Veszprem.

Finala zonei europene a „Cupei Davis“
PENTRU A TREIA OARĂ FAȚĂ-N FATĂ!

Ieri, la prinz, în saloanele Ho
telului Athenâe a avut loc șe
dința — mai adecvat ar fi ce
remonia — tragerii la sorti. 
Moment protocolar nu lipsit de 
emoție și suspense. După salu
turile de rigoare, adresate oas
peților in termenii cei mai cor
diali, de către Alex. Lăzărescu, 
secretarul general al Federației 
române de tenis, s-a procedat 
la împăturirea bilețelelor cu 
numele jucătorilor și extragerea 
lor din urne. O noutate, opera
ția nu mai este încredințată 
unui „neutru" ci. în urma acor
dului celor doi căpitani de echipe 
nejucători, Serghei Alexeev șl 
Cristea Caralulis, s-a luat de
cizia ca chiar ei să-și încerce 
„norocul". Vorba bătrînească. 
ce-și face omul cu mina lui.,. 
Deci, arbitrul principal al întil- 
nirii, italianul Michele Brunetti, 
personalitate marcantă in tenisul 
mondial, agită cele două cupe 
de cristal violet cu bilețelele. 
Dar, surpriză, dintr-o cupă este 
extras — Kakulia, din cealaltă... 
Metreveli. Explicația : un mo
ment de neatenție la introduce
rea bilețelelor. O binevenită 
clipă de destindere... Se repetă 
exercițiul. De data aceasta, 
sorții hotărăsc ca in primul 
meci Toma Ovici, jucătorul nu
mărul doi al României, să-l in- 
tilnească pe Metreveli, jucătorul 
numărul unu al Uniunii Sovie
tice. In meciul vedetă, Năstase 
— Kakulia. Ziua a treia, în 
prima partidă, programează o 
confruntare de elită : Năstase — 
Metreveli. Așadar, se repetă, 
într-un fel, extragerea de la 
Tbilisi... Ce spun căpitanii de 
echipă ?

TACHE CARALULIS : „Mi-am 
dorit o astfel de programare, 
îmi convine că Ovici, care se 
află în plenitudinea forțelor și 
care începe meciul cu cel mai 
înalt coeficient de odihnă, ii în- 
tîlnește pe cei mai tare jucător.

• Astăzi primo zi: Ovici-Me- 
treveli și Năstase-Kakulia

Cred că el se va mobiliza și va 
juca pentru victorie. Altfel te 
ambiționezi cu un jucător de 
talia Iui Metreveli. Văd șanse 
mai mari in fața acestuia, decit 
in fața lui Kakulia, jucător ca
pabil de orice surprize. Si pe 
mine și pe Ovici ne interesează, 
deopotrivă, afirmarea in fața 
unui jucător cu înalte cote va
lorice în arena internațională. 
Deci, prefer lupta deschisă, În
fruntarea cea mai grea de la 
inceput, nu retrageri strategice, 
nu pun bază pe șansa sorților".

SERGHEI ANDREEV : „Consi
der că tragerea la sorți nu are 
prea multă importanță. Totul e 
ca intilnirea să se desfășoare în 
condiții foarte bune tn orice 
caz prima zi este extrem rle in
teresantă pentru că se intilneșto 
primul — al nostru — cu al 
doilea jucător al dv., partidă 
care va da direcția celorlalte".

Au fost stabilite o serie de 
măsuri privind desfășurarea 
meciului : partidele de simplu, 
de vineri și duminică, încep la 
orele 14. Pauza dintre ele durea
ză 15 minute. Partida de dublu, 
de simbătă, — perechile vor fi 
comunicate cu o oră înainte — 
începe la 15,30 și va fi precedată

de obișnuita festivitate consa
crată prezentării echipelor. A 
fost perfectată, In continuarea 
intilnirii de dublu, un meci de
monstrativ intre jucătorii de 
rezervă, V, Marcu și Tarpișcev.

Meciul de la București se 
anunță echilibrat, ambele for
mații aliniind, alături de jucă
tori foarte experimentați, cum 
sint Ilie Năstase și Aleksandr 
Metreveli. tinere speranțe ale 
tenisului din cele două țări 
aflate pe drumul consacrării 
internaționale. Echipa Uniunii 
Sovietice este pentru a treia oară 
in fața tentativei de a trece de 
zona europeană a „Cupei Davis". 
Performanțele echipei noastre 
se cunosc.. Publicul are prile- 
lui, așadar, să urmărească un 
spectacol de o înaltă ținută. 
Sperăm, să contribuie și spec
tatorii la realizarea lui. Am fost 
rugați de către Ilie Năstase și 
antrenorul Tache Caralulis să 
adresăm mulțumirile echipei 
României spectatorilor pentru 
maniera in care au încurajat-o 
în partida cu Noua Zeelandă. In 
același timp ei așteaptă ca pu
blicul să fie alături de ei și in 
acest meci, să le susțină efor
turile intr-un spirit de sportivi
tate desăvlrșită — și, nu uitați, 
liniște cind se joacă — să cree
ze o ambianță propice de intre-1 
cere așa cum cere acest sport 
și cum cer confruntările de o 
asemenea anvergură.

V. CABULEA



Mare
„0 bază bună pentru faza 

a doua a Conferinței 
securității europene"

Interviul ministrului de externe al R.F. Germania

Președintele Habib Bourguiba 
împlinește 70 de ani

Intr-un interviu acordat săp- 
tămînalului finlandez „SUOMEN 
KUVALEHTI", in care se refe
ră la unele aspecte ale politicii 
externe a R.F.G., ministrul de 
externe vest-german, Walter 
Scheel, a abordat și problema 
rezultatelor primei faze, a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, apreciind 
că atmosfera de desfășurare a 
reuniunii miniștrilor de externe 
de la Helsinki a fost „cbnștruc- 
tivă și de lucru". Cel mai im-

L Brejnev sa întîlnit 
cu t. Gierek și fi. Husak

MOSCOVA 2 (Agerpres). —

portant rezultat al primei etape 
a Conferinței — a spus W. 
Scheel — îl constituie faptul că 
toate statele participante au a- 
doptat recomandările finale e- 
laborate în cadrul Consultărilor 
pregătitoare. în acest mod, a a- 
rătat ministrul de externe vest- 
german, dispunem in prezent de 
o bază bună de discuții pentru 
faza a doua, în cadrul căreia vor 
trebui elaborate propuneri con
crete atotcuprinzătoare pentru 
continuarea politicii de destin
dere".

„Colaborarea în sferele econo
miei, științei și protecției me
diului înconjurător vor putea 
conduce la stabilirea unor con
tacte utile pentru toate părțile. 
Intilnirile la toate nivelurile, 
consacrate tuturor domeniilor, 
vor putea asigura stabilitatea 
necesară pentru a garanta pacea 
în Europa" — a declarat, in 
încheiere, W. Scheel.

Apropiata stabilire 

a relațiilor diplomatice 

între Bulgaria și R.F.G.
După cum informează a- 

gențiile D.P.A. și B.T.A., la 
Bonn au luat sfirșit convor
birile preliminare in vederea 
stabilirii de relații diplomati
ce intre Republica Federală 
Germania și Republica Popu
lară Bulgaria. Convorbirile 
au avut drept scop clarifica
rea problemelor tehnice și e- 
laborarea unor propuneri co
respunzătoare în vederea sta
bilirii relațiilor diplomatice. 
Un comunicat de presă, dat 
publicității la încheierea lor, 
menționează că au fost obți
nute rezultate pozitive. Stabi
lirea de relații diplomatice 
între cele două țări va avea 
loc cu prilejul vizitei pe care 
ministrul afacerilor externe 
al R.F.G., Walter Scheel, o 
va face la Sofia, la invitația 
omologului său bulgar, Petăr 
Mladenov. în cercuri politice 
din Bonn se apreciază că a- 
ceastă vizită ar putea avea 
loc la sfîrșitul lunii august 
sau la începutul lui septem
brie a.c.

Sub semnul preocupărilor 
majore ale generației tinere
De la trimișii noștri: BAZIL STEFAN, GH. SPRINTEROIU, DRAGOMIR 

HOROMNEA, VASILE RANGĂ

La 2 august, a avut loc o întîl- 
nire între Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., aflat la o- 
dihnă în Crimeea. In timpul con
vorbirii, a fost examinat un larg 
cerc de probleme legate de dez
voltarea în continuare a legătu
rilor de partid intre P.C.U.S. și 
P.M.U.P., de colaborare econo
mică și politică dintre U.R.S.S. 
și R. P. Polonă.

în aceeași zi, a avut 'loc o în- 
tîlnire intre Leonid Brejnev și 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Au fost examinate probleme ale 
adîncirii în continuare a relații
lor dintre P.C.U.S. și P.C. din 
Cehoslovacia, legăturilor multi
laterale dintre Uniunea Sovietică 
și Cehoslovacia.

Reuniunea Pactului ANDIft
La Lima s-au deschis lucrările 

celei de-a patra reuniuni a mi
niștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Pactului ANDIN — 
organizație economică latino- 
americană din care fac parte 
Chile, Columbia, Peru, Ecuador, 
Bolivia și Venezuela.

Inaugurînd lucrările, ministrul 
de externe al țării-gazdă, Mi
guel Angel de la Fior, a relevat 
importanța reuniunii și necesi
tatea extinderii relațiilor econo
mice dintre țările membre ale 
organizației cu statele socialiste 
și alți . parteneri. Creșterea co
laborării și cooperării dintre 
țările membre ale Pactului 
ANDIN — a spus el — trebuie 
să ducă la accelerarea procesu
lui lor de dezvoltare, să le întă
rească independența economică 
și să sporească capacitatea po

dosarul Wiriyamu
Documentul fotografic pe 

L’UNITA (document difuzat

poarelor noastre pentru a hotărî1 
ele însele propriul lor destin, 
în acest sens — a menționat el 
— țările latino-americane tre
buie să acționeze unit în toate 
forurile internaționale unde se 
dezbat aspecte referitoare la 
dezvoltarea Americii . Latine, 
pentru apărarea intereselor co
mune ale statelor de pe conti
nent. Ministrul de externe pe
ruan a subliniat, totodată, creș
terea prestigiului țărilor membre 
ale Pactului ANDIN in sfera 
relațiilor economice internațio
nale.

• CARLOS RAFAEL RODRI- 
GUEZ, vicepreședinte al guver
nului cubanez, aflat in vizită la 
Santiago de Chile, a avut con
vorbiri cu președintele țării 
gazdă. Salvador Allende, și cu 
ministrul chilian al, afacerilor 
externe, Orlando Letelier. Cu 
acest prilej, au fost examinate 
probleme privind pozițiile Cubei 
și Republicii Chile la cea de-a 
4-a Conferință la nivel inalt a 
țărilor nealiniate, care urmează 
să aibă loc in luna septembrie, 
la Alger.
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care-I reproducem din ziarul 
de FRELIMO — Frontul de eli

berare din Mozambic) ne oferă o nouă mărturie, zguduitoare, 
a fărădelegilor făptuite de detașamentele coloniale portugheze 
pe teritoriul mozambican. Un sat clin provincia Tete a fost 
incendiat de faimoșii (de tristă faimă) „ge parcaidistas" — 
parașutiștii din unitățile de represiune ale Lisabonei. După 
atac, numai citeva barăci au mai rămas în picioare. Două 
femei și cîțiva copii — dintre puținii supraviețuitori — rătă
cesc printre rămășițele carbonizate a ceea ce au fost locuin
țele lor, a ceea ce a fost satul Orolo.

Iată, așadar, in fața ochilor noștri, o variantă a ceea ce s-a 
petrecut la Wiriyamu, un alt sat, din aceeași provincie Tete, 
localitate care in aceste zile a intrat în conștiința opiniei pu
blice mondiale ca un simbol sinistru al genocidului practicat 
de corpul expediționar colonial lusitan în Mozambic.

Cite Wiriyamu se numără pe pămîntul chinuit al Mozam- 
bicului ? Notăm, tot din presa italiană, noi mărturii despre 
atrocitățile coloniaijșțe. CORRIERE DELLA SERA publică, 
astfel, fragmente din dezvăluiriie misionarului catolic Alfonso 
Da Costa, martor ocular al masacrului săvîrșit de trupele 
portugheze în satul Antonio din departamentul Mucumbura. 
Fragmentele sînt reproduse dintr-un document de 400 de pa
gini remis de autorul său Vaticanului. „La 4 noiembrie 1971 
— scrie Alfonso Da Costa — un comando portughez de 150 de 
oameni a înconjurat satul Antonio, a atacat cu grenade și 
aruncătoare de flăcări locuințele și a ținut populația sub focul 
mitralierelor... Patruzeci și două de persoane, marea majori
tate femei și copii, au fost închiși într-o magazie și arși de 
vii. ...Un grup numeros de bărbați au fost adunați intr-o 
curte și sfîrtecați cu grenadele".

Alt cotidian, IL MESSAGERO, publică o scrisoare a unei 
infirmiere italiene care a lucrat la un spital din provincia 
mozambicană Tete. „Am văzut cu ochii mei — scrie infir
miera Silvana Odelli — două sate din departamentul Gomos 
complet distruse. Ni s-a spus că locuitorii au fost strămutați 
dar am aflat apoi de la africanii din apropiere că aproape 
toți locuitorii au fost uciși. Ei mi-au arătat și locurile unde 
se află gropile comune cu sutele de victime..."

Același ziar publică mărturiile misionarului italian Leonello 
Bettini care a activat pînă foarte de curînd la misiunea 
„Nostra Signora della Concezione" din Malata, provincia Tete. 
El aduce amănunte despre o altă formă a genocidului prac
ticat de autoritățile coloniale : deportarea populației băștinașe 
în „satele strategice" — veritabile lagăre-închisoare. „Am ple
cat dintr-un asemenea sat, la 25 de kilometri de sediul mi
siunii noastre — scrie Bettini — cu sentimentul că am trăit 
un coșmar. Oamenii ,au Toarte puțină hrană, bolnavii mor cu 
zile pentru că nu pot fi deplasați la spitale în afara satului, 
iar acolo nu există nici măcar o infirmieră. Familii întregi 
dispar peste noapte, duse in direcții necunoscute de militari 
portughezi".

După încetarea 
din viață 

a lui W. Ulbricht
Agenția A.D.N. a informat că, 

pentru organizarea funeraliilor 
lui Walter Ulbricht, a fost con
stituită o comisie de partid și 
guvernamentală, prezidată de 
Erich Honecker. prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

Comisia a stabilit ca funera
liile lui Walter Ulbricht să aibă 
loc la 7 august, zi de doliu na
țional in Republica Democrată 
Germană.

Totodată? agenția relevă că o 
delegație a C.C. al P.S.U.G., 
condusă de Hermann Axen. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a comunicat 
Comitetului internațional de or
ganizare a Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor dorința Iui W’alter Ulbricht 
de a se continua desfășurarea 
festivalului conform programu
lui, în spiritul solidarității anti- 
imperialiste, pentru prietenie 
între popoare.

Ca și în zilele precedente, joi 
au avut loc la Berlin numeroase 
manifestări politice, culturale și 
sportive. Au continuat și s-au 
încheiat lucrările Conferinței 
privind problemele primordiale 
care preocupă in prezent po
poarele continentului nostru — 
pacea, securitatea și cooperarea 
europeană. în intervențiile a nu
meroși participant la lucrări 
a fost subliniat interesul vital 
pe care tînăra generație ii are 
în statornicirea pe continentul 
european a unui climat de înțe
legere și cooperare multilatera
lă, fundamentată pe principiile 
deplinei egalități in drepturi, 
respectului pentru independența 
și suveranitatea statelor, nea
mestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc, pe re
nunțarea la folosirea forței și a- 
menințarea cu forța in relațiile 
interstatale. Cei care au luat 
cuvîntul în cadrul comisiilor de 
lucru și a ședințelor plenare ale 
Conferinței au relevat, aproape 
fără excepție, rolul activ și con
structiv pe care l-au avut în 
promovarea ideii cooperării ac
țiunile tineretului, reuniunile 
reprezentanților tinerei generații 
europene consacrate acestei 
teme începind eu „Masa rotun
dă" de la Snagov, organizată in 
România de U.T.C., și continuînd 
cu conferințele de la Miinchen, 
Florența și Helsinki. Concluzia 
fundamentală a dezbaterilor, 
care se degajă și din Comunica
tul final al Conferinței, este 
aceea că organizațiile de tineret 
de cele mai diverse orientări po
litice, concepții ideologice și afi
lieri internaționale, pot și tre
buie să sprijine in continuare, 
prin acțiuni proprii, specifice, 
procesul de îmbunătățire a re
lațiilor interstatale în Europa.

Pe numeroasele scene și 
estrade în aer liber amenajate 
in piețele și parcurile berline- 
ze. de la Poarta Brandenbur
gului pînă în zona verde din 
sud-estul orașului, au continuat 
să se desfășoare în cea de a 
șasea zi a festivalului, mitinguri 
dedicate temei centrale a zilei : 
solidaritatea cu lupta tineretu
lui și popoarelor din țările afla
te sub dominația capitalului, 
împotriva monopolurilor și a 
exploatării, a militarismului și 
fascismului, pentru transformări 
sociale și economice profunde, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice.

Sub semnul preocupărilor 
majore ale tineretului lumii, 
s-au desfășurat și celelalte ma

nifestări politice ale Festivalu
lui — conferințe, seminarii, sim
pozioane — în cadrul cărora a 
continuat schimbul intens de 
opinii și experiență între parti
cipant. La conferința care a 
a avut ca temă „Cooperarea și 
solidaritatea internațională a ti
neretului muncitoresc împotriva 
agresiunii imperialiste, a opri
mării naționale și sociale, pen
tru pace, democrație și progres 
social", reprezentantul român a 
subliniat că tineretul muncito
resc din țara noastră, fidel unor 
tradiții internaționaliste ee-și 
trag seva din calitățile moral- 
politice ale întregii noastre clase 
muncitoare, este profund solidar 
cu lupta tinerilor muncitori de 
pretutindeni, împotriva exploa
tării, pentru pace și democrație, 
pentru independență națională 
și progres social. Organizația 
noastră dezvoltă și diversifică 
cooperarea cu organizații de ti
neret dintre cele mai diverse, 
avînd în prezent relații de co
laborare cu peste 400 de orga
nizații și mișcări de tineret po
litice și sindicale de pe toate 
continentele. Promovînd cu con
secvență dialogul și realizînd 
numeroase contacte, vizite, 
schimburi culturale, sportive și 
turistice, inițiind sau participînd 
activ la pregătirea și desfășu
rarea unor manifestări inițiate 
de diferite organizații naționale 
sau internaționale. Uniunea Ti
neretului Comunist înțelege să 
favorizeze și să participe in 
mod concret, constructiv, la pro
cesul instaurării unui spirit de 
înțelegere și cooperare, la inten
sificarea solidarității tinerei ge
nerații a lumii în lupta pentru 
o pace trainică și progres social !

La „Tribuna liberă" unde in 
fiecare zi au loc dezbateri pe 
probleme specifice tineretului

s-a realizat un fructuos schimb 
de păreri pe tema „Tineretul, 
democrația și progresul social". 
Delegația română, prezentă ac
tiv la aceste manifestări, a îm
părtășit din experiența bogată 
și originală a înfăptuirii demo
crației socialiste in România, 
țară al cărei tineret, împreună 
cu întreaga națiune, se află an
grenat în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In cursul zilei de ieri, dele
gația română a participat la 
diverse întilniri eum ar fi : în
tre tinerii din industria textilă, 
între studenții de la agronomie, 
intre tinerii educatori. La Clubul 
internațional studențesc, a fost 
exprimată poziția noastră în le
gătură cu o serie de probleme 
puse în discuție ca, de pildă, ro
lul și scopul muncii studenților 
în domeniul cultural, revoluția 
științifică și tehnică și influența 
acesteia asupra învățământului 
și mișcării studențești. La 
Clubul internațional al sportu
lui, delegația română a fost 
prezentă la seminarul „Dreptu
rile tinerilor și studenților la 
sport și recreere".

In cadrul manifestărilor cul
turale dedicate Festivalului cîn- 
tecului politic, formația corală a 
Ansamblului U.T.C. a prezentat 
un apreciat program artistic. De 
asemenea, au continuat intilni
rile bilaterale cu delegații ale 
tineretului din R. D. Vietnam, 
Republica Vietnamului de Sud, 
R. P. Bulgaria. Chile, Republica 
Federală Germania, Guineea 
Bissau, Salvador, Belgia. Guate
mala, Sri Lanka, R. P. Mon
golia,.

La ora cînd transmitem, se 
desfășoară Carnavalul Festivalu
lui la care participă și reprezen
tanții tineretului nostru.

Comportare meritorie 
a sportivilor români

Sportivii români prezenți la întrecerile celui de-al 10-lea Festival 
Mondial al Tineretului de la Berlin s-au comportat remarcabil in 
concursul de atletism. Constantin Cîrstea s-a situat pe locul întâi 
la săritura în înălțime cu 2,07m, Gheorghe Megelea a ciștigat proba 
de aruncarea suliței cu 72 m, iar Doina Spînu a terminat învingă
toare in proba de săritură in lungime cu 6,20 m. Carol Antal a ocu
pat locul trei la săritura in înălțime cu 2.00 m. Pentru finala pro
bei de 100 m plat s-a calificat și atletul român Viorel Dumitrescu.

în turneul de fotbal, echipa de tineret a României a obținut pînă 
acum două meciuri egale : 1—1 cu Bulgaria și 0—0 cu Cehoslovacia.

Echipa română de judo s-a calificat pînă in etapa semifinalelor 
unde a fost eliminată, iar în turneul feminin de volei, echipa de 
junioare a României a fost întrecută cu 3—1 de formația Iugoslaviei.

Președintele Republicii Tu
nisiene, președinte al Partidu
lui Socialist Desturian (P.S.D.) 
din Tunisia, Habib Bourguiba. 
împlinește astăzi 70 de ani. în
treaga sa viată și activitate s-a 
împletit și se împletește strîns 
cu lupta poporului tunisian pen
tru libertate și progres.

Născut la 3 august 1903, în lo
calitatea tunisiană Monastir, Ha
bib Bourguiba s-a încadrat de 
timpuriu, incă din anii studenției, 
în partidul Destui- care milita 
pentru acordarea unei constitu
ții Tunisiei aflată atunci sub do
minație colonială. în 1933, după 
ce timp de cîțiva ani activase 
intens în domeniul 'publicisticii, 
în spiritul ideilor libertății și in
dependenței Tunisiei, el este ales 
membru al Comitetului Executiv 
al partidului Destur. Ideile sale 
privind necesitatea atragerii 
maselor largi la viața politică și 
unirea lor pentru eliberarea pa
triei de sub jugul colonial, pen
tru plasarea țării pe drumul 
progresului, au ciștigat mereu 
mai mulți aderenți. In martie 
1934 ia, astfel, ființă un nou 
partid, Neo Destur, al cărui se
cretar general a fost ales Habib 
Bourguiba. Situat Pe poziții 
lerm anticolonialiste, avind larg 
ecou în rîndurile poporblui tu
nisian, partidul Neo Destur și 
secretarul său general au de
venit ținta interdicțiilor și re
presiunilor autorităților colo
niale. La numai cîtcva luni după 
înființarea partidului, Bourguiba 
a fost arestat și internat intr-un 
lagăr de concent are. Eliberat în 
aprilie 1936, in urma unui val 
de manifestații populare, el a 
participat, în cursul aceluiași 
an, Ia convorbirile franco-tuni- 
siene privind reformele sociale 
și economice ce se impuneau 
pentru dezvoltarea Tunisiei. Doi 
ani mai tîrziu administrația co
lonială a dizolvat partidul Neo 
Destur, secretarul general al a- 
cestuia fiind din nou arestat Și 
deținut in diferite închisori din 
Franța. Eliberat Ia sfîrșitul anu
lui 1942, Habib Bourguiba des
fășoară timp de aproape zece 
ani o vastă activitate in condu
cerea mișcării de eliberare tu
nisiene fiind apoi din nou ares
tat, pentru a treia oară, în ia
nuarie 1952.

în iunie 1952, atunci cînd Tu
nisia obține autonomia internă, 
Bourguiba se reîntoarce în pa
trie împreună cu alți conducă
tori ai mișcării de eliberare și 
este reales in unanimitate pre
ședinte al partidului Neo Destur. 
In momentul dobîndirii inde
pendenței depline a țării, în 
1956, el a fost ale președinte al 
Adunării Naționale constituante 
devenind apoi prim-ministru al 
primului guvern al Tunisiei in
dependente. Un an mai tîrziu, 
odată cu abolirea monarhiei, 
Habib Bourguiba este desemnat 
președinte provizoriu al Re
publicii Tunisiene, fiind reales 
apoi succesiv, deținînd și actual
mente acest mandat suprem. EI

★ ★

este, totodată, și președinte al 
Partidului Socialist Desturian.

în fruntea Republicii Tuni
siene, Habib Bourguiba pro
movează o politică internă me
nită să ducă la dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, să asi
gure valorificarea bogățiilor na
ționale, ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al popu
lației. In scurtul răstimp istoric 
de Ia dobindirea independenței, 
poporul tunisian și-a concentrat 
eforturile spre lichidarea înapo
ierii economice moștenite din 
lunga perioadă a dominației co
loniale, spre transformarea ve
chilor structuri și modernizarea 
țării. Programele de dezvoltare 
înfăptuite au avut ca obiectiv 
central punerea in valoare a bo
gatului potențial material și 
uman existent, un rol primor
dial fiind acordat creării unei 
industrii proprii. Actualul plan 
cvadrienal de dezvoltare a eco
nomiei tunisiene (1973—1976) 
marchează o etapă nouă in pro
cesul de industrializare a țării, 
în modernizarea agriculturii.

Poporul, tineretul României, 
nutresc sentimente de caldă 
simpatie și urmăresc cu profund 
interes eforturile pe care Par
tidul Socialist Desturian, condu
cerea țării și poporul tunisian 
le depun pentru lichidarea ves
tigiilor dominației coloniale, dez
voltarea economiei, culturii și 
învățămîntului, pentru înainta
rea Tunisiei pe calea progresu
lui. In țara noastră este cunos
cută și prețuită lupta plină de 
sacrificii dusă de poporul tuni
sian împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru inde
pendență și emancipare națio
nală, pentru o viață demnă și 
liberă.

Raporturile de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri 
dintre România și Tunisia cu
nosc o evoluție ascendentă. Vi
zita efectuată de președintele 
Habib Bourguiba în țara noas
tră, convorbirile și intilnirile cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au adus o contribuție remarca
bilă Ia dezvoltarea relațiilor 
româno-tunisiene. Extinderea 
sferei de legături, amplificarea 
schimburilor de delegații din 
ultimii ani, sporirea și diversifi
carea cooperării bilaterale id 
domeniul economie, cultural ,7 
tehnico-științific se constituie 
ca rezultate rodnice în acest 
sens, cu perspectivă de continuă 
dezvoltare. „Cooperarea dintre 
România și Tunisia — aprecia 
președintele tunisian — poate 
fi citată ca exemplu".

Cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a președintelui Habib 
Bourguiba, opinia publică ro
mânească își exprimă sentimen
tele de stimă profundă și pre
țuire pentru eminentul om po
litic și conducător al statului 
tunisian, adresind. totodată, cele 
mai calde urări de prosperitate 
și progres poporului Tunisiei.

P. NICOARA

★

P. N.

Tineretul lumii

In Austria a fost creat „Co
mitetul austriac al tineretu
lui pentru înțelegere și se
curitate în Europa". Obiec
tivul principal al noii orga
nizații îl constituie atragerea 
tineretului austriac la opera 
de colaborare cu tinerii din 
întreaga Europă - se arată 
în comunicatul dat publicită
ții în capitala austriacă cu 
ocazia creării Comitetului.

In „Alexander Platz' din Berlin, tineri membri ai delegației rom âne fac schimb de insigne și auto
grafe și discută prietenește cu delegați veniți din alte țări la Festival.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Tunisiene, HABIB BOURGUIBA, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, am 
deosebita plăcere de a adresa Excelenței Voastre cordiale feli
citări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese tot 
mai mari în activitatea pe care o desfășurați pentru progresul și 
prosperitatea poporului tunisian.

Exprimînd satisfacția pentru colaborarea rodnică multilaterală 
dintre Republica Socialistă România și Republica Tunisiană, 
sînt convins că relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta și 
consolida continuu, în folosul popoarelor noastre, al păcii și pro
gresului în întreaga lume.

Cooperare tehnică între 
Peru și țări socialiste

9 România ocupă un loc central in pro
iectele de cooperare ale Perului

Potrivit informa
țiilor oficiale date 
publicității la Lima, 
guvernul peruan a 
stabilit ample pro
grame de coopera
re tehnică, la nivel, 
guvernamental sau 
direct intre institu
țiile interesate, cu 
o serie de țări so
cialiste, intre care 
România ocupă un 
loc central, precum 
si cu alte state ale 
lumii. Schimburile 
comerciale vizează, 
în primul rind, cre
area de condiții a-

decvate pentru dez
voltarea și moder
nizarea agriculturii, 
în baza aplicării, în 
toate regiunile țării, 
a reformei agrare 
promulgate de gu
vernul președintelui 
Juan Velasco Al
varado.

Dintr-un total de 
128 proiecte reali
zate de Peru in coo
perare cu alte state, 
24 la sută sînt des
tinate sectorului a- 
gricoi al economiei 
peruane.

Intr-o declarație 
făcută la Lima, mi
nistrul transportu
rilor și comunica
țiilor, Raul Mene
ses Arata, a relevat 
— potrivit agenției 
Prensa Latina — 
că Peru se buCta 
în relațiile sale cu 
exteriorul, de o de
osebită încredere, 
atît în ceea ce pri
vește eficiența sec
torului de stat ai e- 
conomiei sale, cit și 
în ceea ce privește 
stabilitatea politi- 
co-economică a țării.

Pesedinfele
Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste 
al României 
în U.R.S.S.

Peședintele 
Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste 
al României 
în U.R.S.S.

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste al Republicii So
cialiste România', care se află 
la odihnă în Uniunea Sovie
tică, a avut, la 2 august, o 
întrevedere cu P. N. Demi- 
cev, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. La întreve
dere a participat Gheogrhe 
Badrus, ambasadorul țării 
noastre in U.R.S.S.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

★
Ministrul culturii al 

U.R.S.S., A. E. Furțeva, a o- 
ferit, joi, un dejun in onoa
rea tovarășului Dumitru Po
pescu.

• POLIȚIA GUATEMALEZĂ 
a atacat grupuri de cadre didac
tice care demonstrau pe străzile 
capitalei, cerînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai 
în raport cu creșterea costului 
vieții în această țară. 60 de per
soane din Ciudad de Guatemala 
și Quezaltenango au fost ares
tate, iar alte 300 rănite.

• GUVERNUL COLUMBIAN 
a depus în Congres un proiect 
de lege în vederea obținerii au
torizației de expropriere, fără 
nici un fel de indemnizații, a 
minelor de metale prețioase și, 
îndeosebi, a celor controlate de 
trei societăți nord-americane, a 
anunțat, miercuri, ministrul mi
nelor, Gerardo Silvan. Ministrul 
columbian a precizat că această 
hotărîre a fost luată deoarece 
societățile respective, care ex
ploatează minele de peste 30 de 
ani, au refuzat să accepte pro
punerile guvernului pentru ca 
statul să obțină o participare ma
joritară la exploatare.

Reluarea negocierilor 
intercomunitare în 

Cipru
• MIERCURI, AU FOST RE

LUATE, la Nicosia, negocierile 
între reprezentanții comunită
ților greacă și turcă din Cipru. 
După cum se știe, negocierile

între cele două comunități fuse
seră întrerupte timp de o lună 
de zile.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA KHMERĂ DE IN
FORMAȚII. forțele armate 
de eliberare națională ale 
poporului cambodgian au 
scos din luptă, în intervalul 
20 iunie — 19 iulie, 6 000 
de militari lonnoliști, numai în 
cursul luptelor din apropierea 
Pnom Penhului. De asemenea, 
patrioții cambodgieni au captu
rat aproximativ 2 000 de piese 
de armament de diferite tipuri 
și au distrus un important nu
măr de fortificații inamice.

• Președintele concernului 
„Friedrich Krupp" din R. F. 
Germania, cunoscutul indus
triaș E. V. Momsen, s-a de
clarat, in cadrul unui inter
viu acordat revistei „STUTT- 
GARTER NACHRICHTEN", 
pentru extinderea în conti
nuare a relațiilor economice 
și comerciale dintre R.F.G. 
și țările socialiste, apreciind 
că aceste state sînt parte
neri importanți ai economiei 
vest-germane. El a subliniat 
că economia R.F.G. „își va 
putea menține pozițiile sale 
internaționale, numai dacă va 
promova cooperarea cu sta
tele socialiste".

„SKYLAB-2" — SUSPENS DRAMATIC
Centrul de control de la Houston a anunțat, joi după-amiază, că 

specialiștii N.A.S.A. studiază posibilitatea readucerii urgente pe Pă- 
mînt a celor trei astronauți de la bordul laboratorului spațial 
„Skyiab". O asemenea eventualitate a devenit joi o alternativă de 
salvare a lor în urma detectării unor grave defecțiuni la două dintre 
cele patru rachete direcționale ale capsulei „Apollo", ca urmare a 
scurgerii combustibilului, accident care le-a făcut inutilizabile.

Cu o rachetă „Saturn lb“, urmează a fi lansată capsulă Apollo, 
adaptată pentru primirea a cinci persoane, aceasta trebuind, la rin- 
dul ei, să fie pilotată de doi astronauți. Grație unui sistem de do
care cu ajutorul unui adaptor, cea de-a doua cabină s-ar cupla cu 
laboratorul spațial, pentru trecerea astronauților Bean, Garriott și 
Lousma în vehiculul de salvare, respectiv cabina „Apollo", precum 
și a echipamentelor.

Complexul de la 
Abadan transferat 

Iranului
• MIERCURI AU FOST ÎN

DEPLINITE FORMALITĂȚILE 
de transferare, către Compania 
Națională Iraniană a Petrolului, 
a celei mai mari rafinării din 
lume, complexul de la Abadan, 
aflat pînă la 31 iulie sub autori
tatea consorțiului petrolier oc
cidental. Rafinăria de la Abadan, 
precum și toate instalațiile pe
troliere din provincia Khuzistan, 
din sudul țării, inclusiv comple
xul terminal de pe insula arti
ficială Kharg au fost puse sub 
controlul iranian, in conformi
tate cu prevederile legii petro
liere ratificate, marți de Șahin- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

• LUI NIKOLAI PODGOR- 
NÎI, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., i-a 
fost înmînată, de către însărcina
tul cu afaceri a.i. al S.U.A., din 
partea președintelui Richard 
Nixon, o mostră de sol lunar a- 
dusă pe Pămint de echipajul 
navei cosmice americane „Apol- 
lo-17“. Exprimînd mulțumiri 
pentru darul oferit, Nikolai Pod- 
gornii a relevat necesitatea ca 
popoarele diferitelor țări să pro
moveze pacea și colaborarea în 
lume — relatează agenția TASS.
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