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Județul Brașov 
a terminat

recoltatul griului
Telegrama adresata C.C. 

al P.C.R., tovarâșului 
Nicolae Ceausescu

Comitetul județean de par
tid și Consiliul popular jude
țean, exprimind voința comu
niștilor, a tuturor lucrătorilor 
de pe ogoare, raportează con
ducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult stima
te tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că mecanizatorii, 
țăranii cooperatori și lucră
torii din Întreprinderile agri
cole de stat au terminat re
coltatul griului.

Vă asigurăm. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune 
in încheierea telegramei, că 
lucrătorii din agricultura ju
dețului Brașov, sub condu
cerea și îndrumarea organi
zațiilor de partid, vor acțio
na in continuare cu dăruire 
pentru a cinsti cu noi și im
portante succese cea de-a 
29-a aniversare a insurecției 
naționale antifasciste armate, 
aducîndn-și întregul aport la 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, la materiali
zarea mărețului program sta
bilit de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului — înălțarea lumi
nosului edificiu al României 
socialiste multilateral dez
voltate.

Popas la Horezu — judeful 
Vilcea.

Foto: GH. CUCV

O valoroasă inițiativă a Comitetului județean Vilcea al U.T.C

DE LA FIECARE TI HAR CONSTRUCTOR
0 CONTRIBUȚIE MAXIMA IN INFAP
TUIREA SARCINILOR DE INVESTIȚIII
Zilele de 23 și 24 august și una din duminicile acestei luni vor fi pentru tinerii de pe șantierele 

județului zile obișnuite de muncă.

Aproape fiecare sat și oraș 
din raza județului Vilcea se află 
sub semnul construcției. Se con
struiește în cîmpie, pe rîuri, în 
munți, cu aceeași rîvnă, cu ace
eași tenacitate ca pretutindeni 
în țară. Fiecare al 5-lea tînăr 
din județ lucrează în construcții 
și chiar și singură această pro
porție dimensionează suficient de 
convingător marea amploare 
a investițiilor, eforturile finan
ciare ale statului pentru ridica
rea fiecărui 
corespunzător 
dezvoltare.

Pe o bună 
activitatea la 
ciată pozitiv, 
grafic sau 
Pe altele, 
înregistrat

județ, la un nisei 
și armonios de

parte din șantiere 
zi poate fi apre- 
lucrările sînt în 

avans.
s-au 

urmă.

chiar în 
dimpotrivă, 

rămîneri în

Răspunzând Chemării Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen
tral al P.C.R., a secretarului ge
neral al partidului, constructorii 
de pe șantierele județului Vîl- 
cea, în frunte cu comuniștii, și-au 
mobilizat toate energiile pentru 
a dinamiza ritmul de muncă pe 
șantiere.

Tinerii au subscris din toată 
inima la această inițiativă de 
mare importanță economică, de 
ample semnificații politice. în 
acest spirit, Comitetul județean 
Vîiceâ ăl U.T.C.','conștient că 
este de datoria tuturor organi
zațiilor U.T.C. de a intensifica 
munca politică în sprijinul rea
lizării sarcinilor de investiții, a 
hotărît să acționeze pentru 
bilizarea zilnică — pe 
parcursul lunii august și

continuare — a tuturor tinerilor 
de pe aceste șantiere, la între
cerea utecistă „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen", pentru 
ca într-adevăr fiecare tînăr să-și 
aducă maxima contribuție la re-

cuperarea restanțelor și 
în graficele de execuție 
obiectivele. Alături de 
constructori, tinerii vor
fectiv în zilele de 23 și 24 au-

intrarea 
la toate 

ceilalți 
lucra e-

(Continuare in pag. a II-a)

CU GÎNDUL LA NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

mo
tet 
în

ZOO TEHNIȘTII DIN PECHEA
ÎȘI DEPĂȘESC

PROPRIILE RECORDURI
Nu, nu am crezut nici o clipă 

că aici la Pechea, județul Ga
lați, la fermele zootehnice . ale 
cooperativei agricole de produc
ție, lucrurile au fost dintodea- 
una bune așa cum se prezintă 
acum. Ion Andrei, însă, secre
tarul organizației U.T.C. de la 
cooperativă, care este tehnician 
veterinar de "meserie, a ținut să 
facă precizarea de rigoare, mai 
mult pentru a se liniști pe sine, 
cred. Aveam să aflu de-abia mai 
tirziu că mandatul pe care îl 
avea de a vorbi in numele și 
despre munca tinerilor zooteh- 
niști, i-a pus mari probleme 
de... exactitate și emotivitate. 11 
copleșise desigur, dorința de a

ne înfățișa cît mai clar și mai 
complet meritul oamenilor, ro
lul pe care l-au avut cei mai 
tineri dintre ei în 
configurației de azi 
zootehnic.

— Am ajuns una 
șele pe județ și in ceea ce pri
vește producția zootehnică nu 
peste noapte, ci după ani mulți 
de sprijinire sistematică a aces
tui sector. Esențial a fost că 
întregul consiliu , de conducere, 
in frunte cu președintele coope
rativei noastre, Eroul Muncii 
Socialiste Ion Negoiță, a acordat 
grija și atenția cuvenite organi
zării fermelor, remunerării și 
pregătirii oamenilor, asigurării

realizarea 
a sectorului

din frunta-

ZIUA PRESEI
Fixată in miez,de vară si 

rememorînd o dată calenda
ristică de bun augur pentru 
întreaga literă românească 
tipărită - apariția primului 
număr al ziarului „Scînteia" 
— Ziua presei vine să sem
nifice, in primul rind, o 
mare și pasionantă profesiu- 
,ne de credință. Aceea 
care ți-o dă sentimentul 
slujești adevărul și că, 
cuvint - acest imens mate
rial de construcție pe care 
nu-l putem feri totdeauna 
și in tot locul de ba
lastul rutinier — pătrundem 
in cele 
zone de 
realitatea 
că și 
continuei perfecționări.

Ziua presei înmănunchea
ză de fapt zilele presei și 
mai ales nopțile ei, acea 
durată în alertă a scrisului 
cînd se așează în forme și 
capătă destinația unică a ci
titorului. De la el și către 
el trebuie să trudească și să 
se angajeze, cînd este au
tentic, gazetarul. El acțio
nează într-un spațiu politic 
și social. Purtător al mesaje
lor muncii și vieții, el face 
politică, activitatea sa cir
cumscrie politicii. Acesta este

pe 
câ 

prin

mai puternice 
aer vital, în 

însăși, dinami- 
complexă, supusă

in fond 
ei și al 
gazetar 
Spiritul 
racterizează este o garanție 
a eficienței. Ca sigur și 
specific instrument de partid, 
în permanentă atenție și gri
jă a partidului, ea emană de 
la inseși trebuințele și impera
tivele noastre, de la însuși 
exemplul de dialog mereu 
omenesc și fertil al secreta
rului general al partidului 
nostru în întîlnirile sale de 
lucru cu muncitorii, cu țăra
nii și intelectualitatea țării, 
în neobosita sa activitate in 
fruntea partidului și statului.

„Presa - sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu in 
mesajul adresat ziarului 
„Scînteia", cu prilejul ani
versării a 40 de ani de la 
apariție - trebuie să consti
tuie un puternic instrument 
de dezbatere publică și de 
participare a maselor largi 
populare la elaborarea po
liticii interne și externe a 
partidului nostru, constituind 
astfel - dacă se poate 
spune așa - un puternic fo
rum al democrației noastre 
socialiste".

însuși rostul presei, al 
slujitorilor ei, de la 

și pină la cititor, 
de partid care o ca-

♦
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Răspunderi majore
pentru asociația

studenților comuniști
r

inițiativei patriotice a constructorilor Inicurcșteni de a lucra in zilele de 23 și 24 August
Citiți în pag. a 2-a telegramele adre
sate C.C. al P.C.R., tovarâșului 

Nicolae Ceaușescu

— Ce ați întreprins pentru 
pregătirea noului an universi
tar in munca de asociație ?

— Vacanța este folosită de 
consiliul nostru pentru defini
rea. în termenii lor specifici și 
concreți, a coordonatelor esen
țiale ale muncii Asociației stu
denților comuniști' din Centrul 
Universitar București. Avind in 
vedere responsabilitatea ce re
vine A.S.C. pentru imprimarea 
unui spirit comunist întregii lor 
acțiuni revoluționare, pentru 
creșterea rolului lor in formarea 
multilaterală pentrli muncă și 
viată a viitorilor specialiști, in 
perfecționarea întregii activități 
universitare, așa cum este ea 
prevăzută in Hotărirea Plena,roi 
C.C. al P..C.R. din 18—19 iunie 
a.c. — C.U.A.S.C. din București 
a elaborat obiectivele cele mai 
însemnate ‘■vizate de noi in anul 
universitar 1973—1974.

Sperăm că schimbul de expe
riență, ca și emulația datorate 
dezbaterilor din taberele de in
struire organizate și în această 
vară de Consiliul U.A.S.C.R. își 
vor aduce plusul de valoare în 
îndeplinirea optimă a sarcinilor 
ce ni le asumăm.

convorbire cu

ION STOICA,
secretar al C.U.A.S.C. București

didactic, a conținutului practicii, 
a scopului întregii activități de 
studii și cercetare din cadrul 
cercurilor științifice studențești 
și a catedrelor de specialitate.

—, Ce soluții veți propune ?
— Consiliul U.A.S.C.R. va 

sprijini consiliile din institute 
și facultăți pentru organizarea 
unor acțiuni comune ale stu
denților cu tineri muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri in 
scopul continuării' procesului de 
integrare a invățămîntului cu 
producția și cercetarea. în 
cursul apropiatului an univer
sitar vor avea loc dezbateri co
mune pe teme ale producției, 
invățămîntului și cercetării, se
siuni științifice integrate, întîl- 
niri la cluburile studențești și 
muncitorești, precum și la Casa 
de cultură a studenților.

Dorim să inițiem, colaborînd 
cu forurile in drept, în însuși 
cadrul activităților didactice 
programate — seminarii. ore de 
laborator și proiect, cursuri și 
lecții dei sinteză — in incinta 
uzinelor și fabricilor, a școlilor, 
muzeelor și altor instituții cui- . 
turale și științifice, la care să 
participe cu o contribuție nemij
locită cele mai valoroase cadre 
de muncitori, ingineri, cercetă- 
teri.

Pentru cultivarea interesului 
studenților față de cercetarea 
științifică cu rezultate aplicabile 
in economia națională va tre
bui definitivată de către catedre 
și reprezentanții A.S.C., temati
ca de cercetare. Practica și 
cercetarea științifică se vor 
împleti prin necesitatea ca stu
denții să fie puși in situația și 
într-un caz și in altul să cu
noască ce soluții de optimizare 
și raționalizare a proceselor de 
nroduteție. de economii de ma
terialo și forță de muncă sint 
căutate de diferite 
nomice de nrofil. 
comitetelor U.T.C. 
nea întreprinderi, 
stitui colective de 
să sprijine și să colaboreze cu 
studenții in abordarea unor

— Cum vă gîndiți să acțio
nați ?

— Pe de o parte, A.S.C. tre
buie să intervină pentru îmbu
nătățirea conținutului procesu
lui de învățăminț, iar pe de altă 
parte; ele trebuie să desfășoare 
o ac[iune politico-ideologică în 
rindul studenților de natură să 
Influențeze pozitiv așupra parti
cipării lor la cursuri, seminalii, 
activitățile practice, pentru o 
pregătire generală și de specia
litate la nivelul cerințelor ac
tuale. De altfel, există multe 
puncte în care aceste două di
recții de acțiune se interferează, 
împreună cu organele de învă- 
țămint șe vor stabili concret ce 
măsuri sînt necesare pentru 
asigurarea unui climat de mun
că și studiu intens. în acest 

.sens, pot intra în discuție asi
gurarea de spații suplimentare 
de studiu, extinderea programu
lui bibliotecilor, dotarea cu ri
nele materiale didactice a unor 
cămine, diversificarea și folo
sirea eficientă a mijloacelor 
audio-vizuale, mai buna organi
zare a consultațiilor, apariția 
grabnică a cursurilor la care 
s-a observat că studenții înre
gistrează in genere rezultate 
slabe. .Există imperfecțiuni ale 
procesului didactic fa a căror 
corectare A.S.C. trebuie să parti
cipe mai intens și mai direct. 
Ele se referă in special la pro
gramarea unor activități didac
tice — predarea proiectelor și 
perpetuarea , orelor de laborator 
pină în preajma sesiunilor 
examene, supraîncărcarea 
tămînală —, Ia criteriile
susținere și apreciere la uncie 
colocvii. Ne preocupă, de ase
menea, ridicarea nivelului și ca
lității de „dezbatere" a diferite- 

momente procesului

se

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a ll-a)

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)

de 
săp-

de

<ie peste 30 000 litri 
Ia fondul de stat, 

5 tone de carne și 
Producția medie pe

unități eco- 
Cu sprijinul 
din aseme- 

se vor con- 
uteciști care

i

IMPLICARE
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

PARAZITISMUL
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

unei baze furajere corespunză
toare, continuei modernizări a 
adăposturilor, ameliorării rase
lor de animale. Avind baza ma
terială asigurată am putut ob
ține producții bune care au per
mis și o retribuție stimulatorie 
a îngrijitorilor. Așa s-a ajuns 
ca un loc de muncă într-una din 
fermele zootehnice să fie căutat, 
ca cele două organizații U.T.C. 
de aici să numere aproape 100 
de tineri zootehniști.

După șapte luni de producție, 
în raportul pentru 23 august pe 
care îl întocmesc cotidian, cu 
brațele și mintea, lucrătorii ce
lor două ferme, și trei brigăzi 
zootehnice de la Pechea au tre
cut un plus 
lapte livrat 
de aproape
100 000 ouă.
cap de vacă furajată realizată 
dă certitudinea depășirii cu mult

Apoi, va urma betonul.
Foto: GH. CUCU

ANTICAMERA
A INFRACȚIUNII

în numărul din 16 noiembrie 
1972 al ziarului nostru relatam 
la această rubrică aspecte din 
activitatea unei comisii organi
zate la Cluj cgre arc menirea 
de a încadra în muncă pe acei 
tineri care și-au făcut din 

. obișnuința de a sta degeaba o 
meserie. Recent, aflindu-mă 
din nou la Cluj, i-am făcut o 
vizită tovarășului Ilie Iuga, pro
curorul șef al municipiului. Lua 
interogatoriul unui tînăr. 
s-a îngăduit să asist și eu. 
discuțiile care se purtau am 
țeles că tînărul nu-mi era 
cunoscut...

Reamintesc cititorilor, în 
zumat, acest caz : la 27 de 
(acum 28) Boroș Gheorghe 
lucra nicăieri din anul 
cînd fusese 
facultate. A fost chemat la pro
curatură pentru a fi sprijinit să 
se încadreze, i s-a oferit un 
post care-i dădea posibilitatea

Mi 
Din 
in- 
ne-

re- 
ani 
nu 

1970. 
exmatriculat din

să se și pregătească pentru un 
nou examen de admitere. A ri
dicat ordinul de repartiție dar 
nu s-a prezentat la pqst. Ma
mei nu i-a spus nimic, și, li
niștit, a plecat la Craiova să 
caute un loc liber la facultate 
(după o lună de la începerea 
cursurilor !) și la Timișoara, la 
rude, 
înșelat 
și au 
înșelat 
societatea îi va tolera tendința 
de parazitism de care dădea 
dovadă.

N-a înțeles că fuga de muncă 
cinstită nu poate duce în cele 
din urmă decit la un conflict 
cu legile noastre socialiste care 
sancționează cu asprime faptele 
ce aduc atingere regulilor de 
conviețuire socialistă, ordinii de 
drept. N-a înțeles, și consecin
țele sint grave, este arestat. în
vinuit de săvîrșirea infracțiunii

Și-a înșelat riiama, ira 
pe cei care l-au înțeles 
încercat să-l ajute, s-a 
pe el însuși crezind câ

de viol, 
cu el :

— De ce

Am stat de vorbă

ai fost exmatriculat 
în anul 1970 de , la I.M.F, Cluj ?

— Pentru absențe nemotiva
te... Nu aveam răbdare să stau 
la ore, trebuia 
plimb. Absențele 
și înainte de <a termina 
doi am fost exmatriculat.

— Ai lucrat de atunci 
deva ?

— Pină în iarna anului 
nu. Am fost bolnav de hepatită 
(asta in 1968 !) și medicul mi-a 
interzis să fac eforturi, Și-apoi 
n-am 
să-mi 
același 
văț.

— Situația 
intervine procurorul 
sultînd un dosar. A 
met în fața comisiei 
uin asv’l IC. 1 de citeva ori, dar 
de fiecare dată a. respins in

să ies să mă 
s-au adunat 

anul

un-

1972

găsit un serviciu care 
placă 
timp

și să-mi ofere in 
posibilitatea să in-

este cu totul alta, 
șef, con
test che- 

incepînd

mod ostentativ să se încadreze 
în locurile pe care noi le gă
seam potrivite pentru pregătirea 
lui. în luna septembrie a anu
lui trecut i s-a eliberat repar
tiția pentru I.O.T.C. Cluj, ca 
impiegat de mișcare, post care-i 
oferea posibilități de pregătire! 
Dar nu s-a prezentat nici a- 
colo.

— E adevărat — ne spune 
Boroș Gheorghe — dar am re
nunțat din cauză că trebuia să 
lucrez și noaptea, iar eu. tre
buie să mă odihnesc cit mai 
mult. Așa mi s-a recomandat. 
Iar celelalte posturi 
s-au oferit nu mi-au 
nu erau de mine. în 
cembrie 1972 mi-am 
loc de muncă care-mi 
m-am încadrat.

care mi 
convenit, 
luna de- 
găsit un 
plăcea și

VIOREL CIOBANU
(Continuare in pag. a V-a) l

Un săptăminal din Capitală a avut buna idee de a consa
cra ultimul său număr legăturii dintre autobiografia scriito
rului și opera lui. Este cit se poate de instructiv a încerca 
să pătrunzi alchimia operei, procesul adesea obscur prin 
care se naște alcătuirea „de fum" a poemei sau a romanu
lui. Adunate pe pagină, citatele sint impresionante, de la 
țipătul acelui incomparabil Blecher : „Tot ceea ce scriu a 
fost cîndva viață adevărată", pină la reticența cunoscută a 
lui Marin Preda : „Eu nu mă gindesc niciodată decit la ceea 
ce am cunoscut și la ceea ce am trăit direct. Consider că 
numai asta are valoare".

Cum ar putea să fie altfel decit au spus înaintașii ? Faulk
ner stabilește începutul cărților sale semnificative in momen
tul cind a descoperit că merită să scrie despre ceea ce cu
noaște, despre pămîntul și oamenii din jurul său. Kafka a 
întors luminile unei neimbiinzite lucidități în tainițele propriu
lui suflet bîntuit de teroare. Două volume recente,din pu
blicistica unor cărturari, alcătuite prin sîrguința lui Mircea 
Popa și a lui Geo Șerban, ne-au făcut cunoscute preocupă
rile lui Lucian Blaga și ale lui G. Călinescu, aria vastă a in
teresului lor, gradul de implicare în viața publică. Autorul 
Bietului loanide, renumit pină nu de mult pentru obstinarea 
cu care își apăra timpul de muncă și constanța meditației 
asupra cărților, se descoperă pină la urmă ca un spirit ac
tiv, atent la cele mai insignifiante aspecte ale realității, cu 
un ochi mărit peste lume. Incompetența unui instalator și dez
organizarea serviciilor îl fac să ia condeiul și să scrie, din 
credința că poate îndrepta și că trebuie să slujească, după 
cum problemele morale și politice legate de războiul abisi- 
nian îi solicită de asemenea opinia. Ziaristica era în același 
timp un mod de însușire a realității și de acțiune, de parti
cipare la freamătul lumii.'Este o lecție de conduită la care 
se cuvine să luăm amintd, cum sîntem, prea adesea, tentați 
de aparența unui ermetism al faptelor culturale. Viața lor 
este în fond viața lumii celei mari, și nu cred să existe un 
om să priceapă bine filozofii din vechime, fără a înțelege 
adînaimea clipei trecătoare. Grecii, de pildă, cugetau pe te
mele zilei, în agora, stînd de vorbă cu precupeți și cu oameni 
obișnuiți, cum făcea Socrate, neliniștindu-și contemporanii cu

(Continuare in pag. a V-a>
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Marii
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Ne vom îndeplini cu înaltă
responsabilitate

• - - -

ACCENTE

Șantierul Combinatului 
de azbociment-Medgidia

După

Cea de-a doua linie tehnolo
gică pentru fabricarea plăcilor 
de azbociment din cadrul Com
binatului de lianți și azbociment 
Medgidia trebuia deja să pro
ducă. întîrzierea are multe ex
plicații. Dar nu stă nimeni să le 
judece acum.

— Sintem datori să depunem 
efdrturi pentru intrarea cit mai 
urgentă in funcțiune a instala
ției. De acest lucru depinde în
tregul plan de producție al fa
bricii, ne spune tovarășul D. 
Drăghici, șeful atelierului meca
nic — se reflectă în activitatea 
de construcție a altor colective 
care așteaptă de la noi produse 
atit de larg popularizate in atest 
sector.

Electricienii secției 1 plăci 
zsint nelipsiți de la montarea și 

reglarea instalațiilor de automa
tizare. Și aici a fost nevoie să 
se lucreze in plus. Tinerii însta- 
latori-electricieni din subordine» 
lui Gheorghe Ivan, precum Sa- 

'lina Zoicas, Vasile pancea, Con
stantin Olaru au rămas pînâ 
seara tirziu înlăturînd unele 
defecțiuni (la conexiune și în 
schemă) la tablourile de coman
dă sosite de la Alexandria. Au 
fost făcute modificări la fața 
locului, au fost înlocuite releele. 
Tcate acesțea au solicitat apor
tul generos al tinerilor care con
stituie, numeric. partea cea mai 
mare a colectivelor respective. 
Pentru (.realizarea cit mai grab
nică a investiției tinerii mun
cesc și gindesc. căutind noi so
luții și rezerve de torță. Sub
stanțială s-a dovedit contribuția 
tinărului ihginer Constantin 
lehim și a electricianului Con
stantin Dragomir — excelenți 
meseriași — din cadrul secției 
de azbociment care au adaptat 
instalația de automatizare de la 
mașinile de prelucare și eva
cuarea matriței, suplinind im
portul.

Se muncește in ritm intensifi
cat. De-a lungul întregii instala
ții in orele libere- uteciștii; din 
secțiile Combinatului de azbo
ciment și lianți Medgidia pres
tează muncă patriotică pentru 
degajarea locului din jurul li
niei. ii ajută P.e montori. Acti
viștii comitetului. orășenesc 
U.T.C. sint prezenți zilnic in 
mijlocul ținerilor îndrumînd 
ei inșiși activitatea organizațiilor 
de aici.

V. RAVESCU

angajamentele luate44
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu £

CAPRICIU,
CA SĂ NU-I ZIC

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU
RECUPERAREA RESTANȚELOR

• „CONSTRUCTORII DE LA SLATINA AU NEVOIE DE CIMENT"

Pînă la sfîrșitul lunii ne vom achita
de toate obligațiile

într-adevăi. avem restanță de ciment față de 
Grupul de șantiere Slatina, datorită unui gol de 
producție și cererilor masive a sutelor de bene
ficiari din toată țara — ne confirmă tovarășul 
PETRE CIULEI, merceolog în serviciul desfa
ceri a Combinatului de materiale de construcții 
Cimpulung Muscel. Noi am recepționat imediat 
apelul constructorilor din Slatina și chiar azi 
noapte au plecat spre ei 84 tone de ciment. La 
2—3 zile le vom livra în continuare cîte trei va
goane de ciment.

■5

contractuale la zi
Preocupați și noi ca și constructorii de recu

perarea restanțelor, sîntem hotărîți ca pînă la 
sfîrșitul lunii august să aducem la zi obligațiile 
noastre față de acest beneficiar. în acest scop 
colectivul întreprinderii noastre a hotărît să asi
gure mersul uniform, la întreaga capacitate a 
utilajelor în toate trei schimburile, să se efec
tueze ore suplimentare la punctele cheie ale 
pioducției pentru a produce zilnic la parametrii 
proiectați ai instalațiilor.

• „UNDE UMBLĂ MAISTRUL MORARU"

Ritmul va spori chiar în aceste
Trebuie să precizez de la bun început — ne 

spune ing CONSTANTIN GASTON, directorul 
Întreprinderii de drumuri și poduri-Sibiu — 
că întreprinderea noastră nu este specializată în 
construcții agrozootehnice. La solicitările orga
nelor locale însă am acceptat să preluăm în afara 
sarcinilor noastre și lucrarea de la: Șura Mică. 
Aici însă greutățile ne-au depășit în mare mă
sură în primul rînd din motivul arătat mai îna
inte, că specificul nostru este altul. Apoi, în peste 
70 la sută'din perioada de lucru a plouat și n-am 
putut lucra afară. Dar aceasta, n-ar fi nimic. 
Mai grav este că beneficiarul, primarul comunei, 
care se plînge în articol de noi, nu ne-a ajutat 
cu absolut nimic, n-a vrut nici mahăr să mo
bilizeze cîțiva oameni care să mute gunoiul de 
grajd de pe locul unde trebuia să începem lucra
te». Constructorii noștri au pierdut cîteva zile 
numai cu această treabă care nu le aparținea.

pună materiale la 
_ _ oferi nici măcar o
cărămidă. Trebuie să alergăm noi după fier-beton, 
cherestea, cofraje etc. Nu pot decît aprecia efor
turile șefului de șantier și ceea ce a reușit el să 
facă pînă acum la Șura Mică. Cu toate aceste 
condiții grele noi am mai trimis încă trei zidari 
pe șantier, avem oameni de-ajuns și ritmul de 
lucru este bun. Am repetat chiar ieri dimineață 
cererea noastră către întreprinderea de transpor- 

, turi Sibiu pentru a ne pune la dispoziție două 
mașini mari și, cinci basculante ca să putem 
transporta dalele de beton de la Sebeș Olt și 
sper că în două-trei zile (vom avea aceste mate- 

■ riale pe șantier, și vom putea astfel să recuperăm 
într-un timp scurt restanțele înregistrate la Șura 
Mică.

Beneficiarul trebuia să ne 
dispoziție dar nu ne-a putut

• „COLABORARE 1N „MINUTĂ" IAR PE TEREN... DISPUTĂ"

Directorul general al Centralei s-a deplasat
la fața locului

Tn articolul „Colaborare în „minută" iar pe 
teren... dispută" se făceau referiri critice la con
tribuția beneficiarului în urgentarea punerii în 
funcțiune a întreprinderii textile „Dunăreană 
Giurgiu.

Pentru a afla răspunsul. său la observațiile con-

structorului am căutat-o pe tovarășa ing. Maria 
Fluxă, director general al Centralei industriei 
bumbacului, factor de cea mai mare răspundere 
din partea beneficiarului. Dar nu era la sediul 
centralei. Plecase ieri dimineață la Giurgiu, 
tru a lua la fața locului măsurile necesare.

ZOOTEHNIȘTII
(Urmare din pag. I)

a celor 2 300 litri planificați. „De 
3 100 sintem siguri, dar am vrea 
să facem 3 500. să-i întrecem 
pe cei de la Schela". Nicolae 
Teodorașcu, unul din cei mai 
destoinici îngrijitori uteciști 
spune cu mult năduf acest „să-i 
întrecem pe cei de la Schela", 
pentru că intr-adevăr pină a- 
cum. crescătorii de animale de 
acolo au realizat producții de 
lapte comparabile cu cele ob
ținute. în fermele de stat, su
perioare. nu cu mult ce-i drept, 
dar superioare celor de la Pe- 
ihea. Această ambiție a sporit 
și mai mult tensiunea generată 
de întrecerea pe care organizația 
U.T.C. a inițiat-or pentru spori
rea producțiilor incit realmente, 
maximele de anul trecut să de
vină medii in acest an. Se ac
ționează in special pentru rațio
nalizarea furajării. în sensul ca 
rațiile să fie judicios întocmite 
i»r nutrețurile componente se
cundare (pleavă, paie ș.a.) să fie 
înnobilate prin trecerea lor prin 
instalațiile bucătăriei furajere, 
pentru respectarea disciplinei de 
producție (pare incredibil la pri
ma vedere,, dar unui lot de vaci 
de lapte care este îngrijit într-o 
zi de alt îngrijitor decît cel ti
tular. îi scade substanțial pro
ducția din acea zi), pentru im-' 
bogățirea depozitului de furaje, 
în această ultimă privință, ute
ciștii au alcătuit echipe speciale 
care ajută la cositul lucernci. la 
transportul și depozitarea finu
lui, la însilozări. Remorcile 
care transportă masa verde ne
cesară în rația zilnică sint de
servite. prin rotație, de echipe 
formate din îngrijitori. Se ob
ține astfel o mai mare opera
tivitate, animalele primind la 
timp și în cantități satisfăcătoa
re rația, și bineînțeles, economii 
la plata forței de muncă.

Ceea ce mi s-a părut lucrul 
cel mai important, motivația de 
bază a succeselor ce caracteri
zează munca zootehniștilor de la 
Pechea, este că nu numai cei 
din capătul coloanei, fruntașii, 
se întrec, se străduiesc să-și de
pășească... depășirile. Alături de 
Ion Neagu. Dumitrache Ivașcu, 
Ion Dragomir. Gheorghe Ivașcu, 
Constantin Gavrilă. Stelea Necu- 
la sau Gheorghe Căuș, cărora 
pină acum reușita le-a încu
nunat cu generozitate eforturile, 
lucrează cu dăruire, animați de 
continua dorință de perfecționa
re toți ceilalți peste 50 de tineri 
zootehniști. Este de altfel ideea 
de bază de la care organizația

U.T.C. a pornit ! .întrecerea 
cuprindă nu numai pe cei buni, 
cum s-a intimplat rle multe ori, 
ei pe absolut toți tinerii. Lucrin- 
du-se și in continuare așa, fără 
îndoială că rezultatele vor că
păta noi valori,'in măsură să de
cidă în favoarea lor chiar com
petiția cu zootehniștii de la 
Schela

Ion Andrei și colegii lui mai 
aveau multe de spus. S-au scu
zat însă că nu mai pot întîrzia. 
Și așteptau oaspeți • numeroși 
veniți să facă cunoștință cu 
crătorii fermelor zootehnice 
cooperativei din Pechea Și 
experiența lor bogată.

în ultimii ani Editura politică 
a asigurat apariția unei arii mai 
largi de lucrări social-politice 
menite să contribuie la pro
movarea in rindurile tineretului 
a concepției despre lume .și viață 
a clasei muncitoare, la cultiva
rea tradițiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare și ale partidu
lui comunist, la educarea socia
listă, patriotică și internaționa- 
listă a tinerei generații, la sti
mularea dragostei tinerilor față 
de muncă și o viață cinstită, 
profund morală.

Printre lucrările publicate, lo
cul central il ocupă volumul 
„Partidul și tineretul", lucrare 
de sinteză care cuprinde prin
cipalele texte din documentele 
de partid, din cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la viata și activitatea ti
neretului, a organizației comu
niste a acestuia, Uniunea Tine
retului Comunist. Paginile aces
tui volum cuprind indicații 
o mare 
practică privind creșterea și 
ducarea 
spiritul 
formării 
militanți 
zători în 
patriei.

De o deosebită valoare edu
cativă sînt și volumele : „File 
din istoria U.T.C.11, lucrare pre
miată de Comitetul Central al 
U.T.C., „Crearea U.T.C.11, „Așa 
a fost ieri". „Spre ziuă", care 
evocă tradițiile revoluționare, 
înălțătoare și nepieritoare pilde 
de eroism 
vadă 
grei 
plitei 
iești,

Colectivul de constructori, in
stalatori și montori ai Trustului 
de construcții industriale Pi
tești s-au angajat să depună 
toate eforturile pentru recupe
rarea răminerilor în urmă la 
obiectivele cu termen de pune
re in funcțiune in anul 1973. 
„Cei 12 000 de constructori — 
se spune în telegramă — sînt 
hotărîți să realizeze în zilele de 
23 și 24 august o producție de 
peste 4 milioane lei prin utili
zarea la maximum de randa
ment a utilajelor și forței de 
muncă.

în telegrama muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de la 
Grupul de șantiere ~ 
Someș al Trustului de 
ții hidroenergetice se 
prin eforturile depuse 
gul colectiv, in cele 7 luni în
cheiate s-a realizat suplimentar 
un volum de lucrări în .valoare 
de 13 milioane lei. „Pentru a 
menține și a accentua avansul 
cîștigat — se afirmă în telegra
mă — colectivul de muncă al 
Grupului de șantiere a hotărît, 
ca răspuns la însuflețitoarea 
dumneavoastră chemare, să a- 
sigure îndeplinirea și depășirea 
planului de investiții prin folo
sirea integrală a timpului de

Tarnița- 
construc- 
arată că, 
de între-

23inclusiv a zilelor de _ 
august'1. In cursul lunii

lucru, 
și 24 
acesteia, grupul de șantiere va 
asigura o producție suplimen
tară de 2 milioane lei. Asigu
răm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, .stima
te tovarăș.e secretar general, că 
ne vom îndeplini cu înaltă res
ponsabilitate angajamentele lua
te".

Telegrame asemănătoare au 
trimis și colectivele de muncă 
ale șantierului nr. 2 Săvinești 
din cadrul Trustului de con
strucții montaje din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Trus
tului de construcții și montaje 
miniere, Trustului de instalații 
și automatizări București, mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii județene, de con
strucții montaj Buzău, ' cimen- 
tiștii de la Bicaz. însuflețiți de 
chemarea secretarului general 
aj partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ei s-au angajat să 
lucreze în zilele de 23 și 24 
august cu eforturi înzecite pen
tru recuperarea răminerilor in 
urmă și îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor planului de in
vestiții și de producție pe anul 
1973.

ALTCUMVA

FIECARE TÎNĂR
CONSTRUCTOR
(Urmare din pag. I)

gust, duminica și Zilnic în schim
buri prelungite acolo unde este 
nevoie.

Un puternic impuls va fi dat 
în această perioadă activității 
șantierului național al tineretu
lui de pe Lotru, unde peste 1 500 
de brigadieri vor fi prezenți în 
zilele respective de sărbătoare, 
în punctele cheie de lucru. Alți 
zece mii de tineri vor răspunde 
inițiativei pe șantierele hidrocen
tralelor de pe Olt, ale Combina
tului chimic Govora, Fabrica de 
mobilă Rîmnicu Vîlcea, Comple
xul de sere Sirineasa, șantierul 
de irigații Drăgășani, comple
xele turistice Drăgășani, Călimă-. 
nești, Topologu, pe Șantierele d® 
locuințe, cămine pentru nefami- 
liști, la alte'obiective industriale, 
agrozootehnice și social-cultu- 
rale.

în sprijinul activității de inves
tiții, Comitetul județean Vîlcea 
al U.T.C. prevede o permanentă 
intensificare a acțiunilor de 
muncă patriotică, răspunzînd prin 
fapte concrete la Chemarea C.C. 
al U.T.C. prevede o permanentă 
U.A.S.C.R. și a adunării re
prezentanților brigadierilor. Ac
tiviștii comitetului județean, re
partizați cu atribuțiuni concrete 
pe fiecaie șantier, vor ajuta ne
mijlocit organizațiile U.T.C. în 
organizarea și desfășurarea ac
țiunilor de muncă.

Este de datoria tuturor orga
nizațiilor U.T.C. de pe șantie
rele obiectivelor de investiții, 
din cadrul șantierelor naționale 
și taberelor de muncă ale tine
retului, de a desfășura o amplă 
și susținută muncă politică 
scopul antrenării tinerilor 
largi acțiuni de muncă patriotică 
în zilele de 23, 24 august, dumi
nica și după orele de program, 
pentru recuperarea răminerilor 
în urmă, pentru darea în func
țiune la termen a obiectivelor 
planificate. în acest mod va 
crește contribuția efectivă a ti
nerilor. a organizațiilor U.T.C. 
la realizarea programului Con
gresului' al X-lea și al Conferin
ței Naționale ale partidului în 
domeniul investițiilor, asigurin- 
du-se dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale și a bună
stării poporului.

în 
la

Există instituții 
unde munca impu
ne un protocol 
deosebit. Există 
funcții, responsabi
lități politice și so
ciale in exercitarea 
cărora se respectă 
și trebuie să se 
respecte un anumit 
protocol care e al 
relațiilor de muncă, 
în fond, și 
numește, in chipul 
cel mai exact, 
suși respectul, 
săși ordinea, 
văzut inalți demni
tari care atunci 
cînd le deschizi ușa 
se ridică in picioa
re. Și-ți vin în în- 
tîmpinare. Parcă-ți 
deschizi altfel ini
ma atunci și parcă 
altfel te simți. Pro
fesorul meu de lo
gică și psihologie, 
care era și directo
rul școlii și care iși 
petrecea mai tot 
timpul in școală, se 
ridica în picioare 
chiar și atunci cind 
ii intra in clasă un 
elev. în cancelarie, 
de asemenea, 
rînduri întregi 
învățători cred 
așa procedează 
acum, 
cred, 
unui simplu gest de 
la dascălul nostru 
bătrin și duios și 
eare, omenește vor
bind, azi ne e una 
din cele mai tine
re și mai venerate 
aduceri aminte.

Școala avea o 
splendidă intrare 
mareată de coloane 
printre care noi. 
băieți de la țară 
venit! să ne facem 
învățători, abia de 
îndrăzneam să ne 
strecurăm umbra și 
să urcăm treptele 
care parcă nu se 
mai sfirșeau. Pof
tiți, ne invita di
rectorul, bătrin și 
duios ca o zăpadă 
de pe dealuri și 
munți in care noi

care

in- 
în- 

Am

Si 
de 
că 
?i 

au învățat, 
frumusețea

gind 
în- 

pri-

începeam să vedem 
și piscuri de 
mai pe urmă, 
cepeam să ne 
vini în față.

N-aș fi evocat a- 
eeastă scurtă amin
tire a unei ’ 
căreia cînd șf 
fiecare îi mai 
ocolul, poate, 
nu de mult, in 
lași 
îniilnit 
care să-mi cenzu
reze imaginea 
odinioară sau, 
mi-o 
chiar, 
ricbșeu dincolo de 
verosimil. Și 
gindeam că 
noi. elevii de 
nioară, intram 
tr-o școală pe 
din față și dacă ni 
se dădea nouă cu
rajul acesta și 
eram noi obișnuiți 
astfel, atunci cu 
ceva din timpul a- 
cela de elev 
nem toată 
fiindcă un 
odată învățat 
ne el însuși un fel 
de școală la care 
deprinzi și altele și 
altele mai apoi și 
la care te întorci 
fără să știi, une
ori. ca Ia un rea
zem firesc. Asis
tam. la intrarea în
tr-o instituție care 
prin natura ei se 
aseamănă cu o 
școală și are. sau 
ar trebui să aibă, o 
permanentă des
chidere publică, la 
un incident care 
nri-a deșteptat deo
dată multe între
bări. Cineva în
cerca respectuos să 
intre dar altcineva, 
aproape tot la fel 
de respectuos, i-a 
spus că nu e voie, 
nu se poate.

— Prin spate 
l-a arătat el,

vîrsle
1 cirul 
r dăm 

dacă 
ace- 

oraș, n-aș fi 
o situație

de 
să 

contrazică 
printr-un

mă 
dacă 
orti-
in- 

ușile

râmi- 
viața, 
lucru 
devi-

ți 
insul s-a conformat, 
n-a avut reacții. Ce 
să facem, mi s-a 
adresat cel ee pă-

zea respectuos In
trarea. asta-i dis
poziția, pe aici nu 
se intră.

N-am 
dar mă 
inlreb și 
adică de 
se intre ?! <

Sau de ce să se 5 
intre prin spate, in < 
mintea mea asta $ 
seamănă a altceva, / 
se asoeiază cu a < 
intra nițel pe fu- S 
riș sau, oricum, cu 5 
așa ceva?! Nu te 5 
lipsește, un aseme- f 
nea procedeu, de 
însuși sentimentul 
încrederii cu care 
vii și bați la- niște 
uși ca să ți 
chidă. să-ți 
cine știe ce 
care te-au 
de-acasă și 
pus, poate, 
vrei, pe drum, pină 
la județ ? Căci te 
gindești : cei ce lu
crează aici, 
spate 
acolo 
etaj să zicem, care 
etaj, în scara ierar
hiei sociale, nu o 
rupere de Ia sol 
trebuie să însemne 
ci, dimpotrivă, un 
nivel de la care 
poți și trebuie să 
privești și să în
țelegi eu mult mai 
bine și cu mult 
mai multe, și să 
muncești, intr-ade
văr, exemplar ?!

Nu, chestiunea a- 
eeasta cu intratul 
prin spate — acolo 
unde protocolul nn 
o impune —. că 
doar nu pentru a- 
ceasta instituția 
are uși largi, foar
te largi, in față, nu 
e un lucru bun. E 
mai degrabă un 
capriciu ca să nu-i 
zic înfumurare. Și 
ține de obiceiuri pe 
care le-aș conserva 
într-un muzeu.

zis nimic* 
întreb și 
eu acum : 
ce să nu

se des- 
rezolvi 
treburi 
minat 
te-au 

fără să

prin 
au ajuns 

sus. la un

A. I. ZAlNESCU

RĂSPUNDERI MAJORE
(Urmare din pag. I)

La Galați, pe faleză

teme de cercetare inspirate de 
unitățile economice respective, 
în ce ne privește, vom sprijini 
organele A.S.C. și de invățămint 
pentru pregătirea celei de a 
Xll-a Conferințe Naționale a 
cercurilor științifice studențești 
din luna noiembrie a.c. și a 
Concursului pentru cea mai 
bună invenție, inovație și rațio
nalizare cu aplicație in produc
ție. Lucrările pentru aceste ma
nifestări se vor selecta în șe
dințe speciale ale cercurilor ști
ințifice studențești pînă la 10 
octombrie. Criteriul fundamen
tal de selecționare va fi 
aplicabilitatea cercetă
rii. Acest prim semestru va fi 
marcat și de simpozionul „In
formatica în contextul revolu
ției tehnico-științifice 
porane11, organizat de 
U.A.S.C. București. în 
doilea semestru, vom
seminarul național — 
grarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția" privită ca 
un deziderat important al con
strucției noastre socialiste. Pen-

contem- 
Consiliui 
cel de al 
organiza 

„Inte-

tru sesiunea ’ științifică studen
țească din aprilie vom sprijini 
consiliile A.S.C. de la facultățile 
de Mecanică agricolă. Electroni
că. Automatică, Cibernetică, 
T.C.M. pentru țiherea acestor 
manifestări la Uzinele „Semănă
toarea11, I.P.R.S. Băneasa, Elec
tronica, Automatica, „23 Au
gust", „1 Mai“-Ploiești.

în apropiatul an universitar 
Centrul studențesc de studii și 
proiectări își va intensifica ac
tivitatea pentru realizarea 
studii și prototipuri.

De asemenea, ne propunem 
reunim rezultatele studiilor 
cercetărilor din cercurile 
științe sociale ale diferitelor in
stitute la un colocviu național 
pe tema — „Rolul hotăritor al 
socialismului în dezvoltarea is
torică a epocii noastre".

Bizuindu-ne pe experiența 
activității celor două brigăzi 
complexe care au acționat în 
această vară cu rezultate deo
sebite, în județele Tulcea și 
Ilfov, vom căuta să extindem 
organizarea acestor brigăzi, for
mate din studenți de la filozo
fie, drept, istorie, economie po
litică, biologie.

Dorim să vă spunem că ne 
preocupă deosebit de mult și 
desfășurarea practicii de către

de

să 
și 

de

valoare teoretică
de 
și 
e- 
în 
al

tiherel generații 
idealului comunist, 
tinerilor ca adevărați 

revoluționari, incre- 
viitorul comunist al

de care au dat do- 
tinerii comuniști în anii 

ai dominației și ai cum- 
prigoane antimuncito- 

antipopulare a claselor ex-

ploatatoare în anii luptei 
flăcărate condusă de partid pen
tru împlinirea năzuințelor și 
aspirațiilor poporului

Un loc de prim ordin în lite
ratura social-polilică pentru 
tineret îl ocupă lucrările apă
rute in domeniul eticii, al mo
ralei comuniste, al umanismului 
‘socialist, al atitudinii înaintate 
față de muncă. In acest cadru 
amintim volumele : „Tinerii11,

tru tineret. Amintim volumele 
„Profesiune și sens de viață", 
„Adolescentele", „Modele și... 
«modele»11 etc.

Toate aceste lucrări de etică, 
realizate intr-o formă larg ac
cesibilă vorbesc tinerilor despre 
comportarea moral-cetățenească, 
despre alegerea drumului în 
viață, despre răspunderile omu
lui tinăr față de familie și so
cietate, despre satisfacția rea-

Pentru sprijinirea educației 
politice desfășurate de organiza
țiile U.T.C. și generalizarea ex
perienței înaintate a acestora au 
apărut o serie de lucrări cu 
caracter specific și unele studii 
cum sînt : „U.T.C. 
ție revoluționară a 
din România" in două ediții de 
masă, „Tineretul și familia", 
volumele 1 și 2, (volumul 3 se 
găsește sub tipar), din ciclul

— organiza- 
tineretului

greșul necontenit al țării, des
pre îndatoririle și drepturile ce 
decurg din calitatea de membru 
al organizației comuniste de 
tineret ș.a.

în perioada la care ne refe
rim au apărut și unele lucrări 
în sprijinul educației științi
fice ateiste a tineretului : „Ade
văruri și «adevăruri»11, „Mituri 
și adevăruri11, „Știință și ate
ism11. în fază înaintată de lucru

LUCRĂRI SOCIAL-POLITICE
PENTRU TINERET

premiată de C.C. al U.T.C., 
„Cartea fetelor", „Către un tî- 
năr", „Cum ne comportăm", „Fe
tele despre băieți, băieții des
pre fete", „Cine știe răspunde", 
„Bună dimineața viață" etc. 
De o bună primire din partea 
tinerilor cititori s-au bucurat 
și cele două anchete internațio
nale inițiate de Scînteia tinere
tului și apărute in volum sub 
titlurile : „Mărturii despre 
neri și tinerețe" și „Există 
secret al celebrității ?“.

în cadrul noilor colecții 
lucrări de volum redus, lansate 
de Editura politică in prima 
jumătate a acestui an, au apărut 
sau sînt în curs de apariție și 
o serie de lucrări sintetice pen- 

l

ti- 
un

de

lizării prin muncă 
despre prietenie și 
despre criteriile morale 
care trebuie să-și 
viața tinărul 
Elaborate cu contribuția

. autori de primă mărime din do
meniile literaturii, publicisticii, 
științei și culturii, aceste cărți 
răspund viu, direct, alert și la 
alte probleme de mare interes 
pentru tineri, ajutind la crește
rea combativității acestora față 
de orice deprinderi șl moravuri 
înapoiate, fată de cei care în
calcă normele etice ale societății, 
fată de pericol ui pe care 11, 
reprezintă egoismul. îngim-fa- 
rea. carierismul, huliganismul 
și alte asemenea tare.

neoboSită. 
dragoste, 

după 
organizeze 

zilelor noastre, 
unor

„Un univers intr-o carie11, „Psi
hologia socială a grupurilor 
școlare", „U.T.C. — un organism 
dinamic, un colectiv militant", 
„Organizația U.T.C. din școală 
și timpul liber al elevilor", 
„Comitetul U.T.C. convoacă a- 
dunarea generală" etc. Temele 
Înmănuncheate în aceste volu
me permit tinerilor cititori să 
cunoască rolul și locul 
care

pe 
îl ocupă organizația co

munistă de tineret în viața so- 
cial-politică a țării, despre im
portanța hotăritoare a condu
cerii de către partid, despre ac
tivitatea de educare comunis
tă a tineretului și mobilizarea 
tinerei generații la eforturile 
întregului popor pentru pro-

se găsesc volumele „întrebări și 
răspunsuri pe probleme ale e- 
ducației ateiste a tineretului" 
și „Tineretul și religia".

Aceste lucrări au menirea să 
combată unele' mentalități 
trograde, obscurantiste, să 
monstreze prin exemple 
vingătoare caracterul T" 
al concepțiilor mistice 
vieții, asupra dezvoltării multi
laterale a acelor tineri care se 
mai găsesc sub influențe mis
tice.

în dorința de a asigura tine
retului și cărți de educație es
tetică au fost publicate volume
le : „Dialoguri despre artă", 
„Convorbiri despre artă". „In- 
tilnire cu capodopera" și „Edu-

re- 
de- 

con- 
dăunâtor 

asupra

rația estetică a tineretului. Rea
lism și modernitate in artă". 
Aceste l.ucrări aduc o bună con
tribuție la dezbaterea, pe în
țelesul tinerilor, a fenomenului 
artistic, a problemelor actuale 
ale creației și receptării operei 
de artă, ale educației estetice 
în condițiile contemporaneității.

Planul de apariții al Editurii 
politice pe 1973 prevede și alte 
lucrări în a căror tematică se 
înscriu volume despre viața ti
neretului din alte țări și despre 
activitatea U.T.C. și U.A.S.C.R. 
pe plan internațional, despre 
legăturile strinse ce s-au în
chegat între tineretul român și 
tineretul din zeci și zeci de. 
țări ale lumii, ca, de exemplu : 
„Tineretul din țările socialiste" 
și „Tineretul român prezent la 
dezbaterea problemelor tinere
tului lumii", precum și lucrări 
In sprijinul activității practice a 
organizațiilor U.T.C. etc.

O dezvoltare și mai mare de 
editare a cărții social-politice 
pentru tineret este prevăzută 
pentru anul 1974. Vor vadea lu
mina tiparului peste 25 de lu
crări cu o tematică variată, la 
elaborarea cărora se va ține 
seama de existența diferențieri
lor în masa tinerilor cititori în 
funcție de vîrstă, pregătire, me
diu social și profesional în care 
trăiesc aceștia, acordindu-se o 
atenție sporită calităților pu
blicistice a cărților destinate ti
neretului.

NICOLAE TUE

studenții de la facultățile cU 
profil umanist, ideologic și ar
tistic, desfășurate in cadrul, 
sectoarelor U.T.C., al caselor de 
cultură și cluburilor tineretului. 
De altfel, noi propunem ca pre
zența studenților de la institu
tele de artă în calitate de orga
nizatori și îndrumători ai acti
vității formațiilor cultural-artis- 
tice ale studenților și ale tine
retului din centrul universitar 
să fie considerată prin programă 
— practică. De asemenea. ne 
gindim că ar fi bine ca facul
tățile în care practica de spe
cialitate se desfășoară în învă- 
țămînt să beneficieze de o 
structură proprie a anului uni
versitar, astfel îneît practica de 
vară să aibă loc in luna mai, 
cînd anul școlar nu s-a încheiat 
încă.

— Ce obiective specifice ur
măriți in celelalte domenii ale 
1 ieții de organizație T5*

— în cadrul dezbaterilor poli- 
tico-ideologice și a celorlalte ac
țiuni cu caracter politico-educa- 
tiv vor fi analizate principalele 
sarcini ce revine A.S.C. pe baza 
documentelor de partid, a 
Hotărîrii cu privire la perfecțio
narea învățămîntului, a docu
mentelor Conferinței a IX-a a 
U.A.S.C.R. ; se va sublinia sem
nificația j 
denumirii organizației, a modifi
cărilor 
U.A.S.C.R.

Pentru creșterea eficienței agi
tației audio-vizuale vom alcătui 
două colective formate din stu
denți de la Arhitectură, I.A.P., 
Filozofie și Istorie care vor 
realiza noi modalități de agita
ție vizuală. Vom milita în conti
nuare pentru sporirea rolului 
științelor sociale în formare» 
personalității viitorilor specia
liști, pentru ridicarea continuă 
a nivelului dezbaterilor politieo- 
ideologice. a simpozioanelor și 
informărilor politice, pentru ca 
toți studenții să trăiască și să 
muncească in spiritul Proiectu
lui de norme ale muncii și vieții 
comuniștilor. în același context 
educațional, dorim ca revistele 
studențești să contribuie la dez
voltarea responsabilității sociale 
și profesionale a studenților, 
formațiile artistice să-și îmbu
nătățească repertoriul prin pro
movarea cu precădere a lucrări
lor cu caracter revoluționar, pa
triotic, militant. Vă informăm 
că pînă la 15 octombrie se va 
înființa Ansamblul artistic stu
dențesc din centrul nostru uni
versitar, iar pentru luna ianua
rie. vom pregăti „Festivalul 
tei studențești bucureștene".

Sigur și în alte domenii 
muncă patriotică, activitate 
cial-gospodărească, asistentă 
nitară, sport — vom iniția la 
velul centrului universitar unele 
manifestări, vom sprijini acțiuni 
la nivelul institutelor și facul
tăților. Dorim ca în cît mai 
multe acțiuni ale A.S.C. studen
ții diferitelor institute și facul
tăți bucureștene să colaboreze, 
după cum, de asemenea, dorini 
ca studenții și alți tineri din 
Capitală să se întîlnească în ac
tivități utile și interesante.

majoră a schimbării

aduse Statutului

ar

so- 
sa- 
ni-
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LA CÎMPULUNG- MUSCEL:

Bat fierbinți inimile
tinerilor în uniforme albastre

300 de elevi din școlile profesionale Și 
de ucenici din județele Argeș, Dîmbovi
ța, Dobrogea, Ialomița și Vrancea au pe
trecut. asemenea altor două serii anteri
oare, 12 zile in tabăra de pregătire a ti
nerelului pentru apărarea patriei, organi
zată in cadrul Liceului pedagogic din 
Cimpulung-Muscel. Momentul festiv clin 
ultima zi de tabără a celei de a treia se
rii a coincis și cu momentul unui rodnic 
bilanț...

Marți, 7 august. La comandamentul ta
berei, o gardă de onoare formată din 
elevi ai detașamentelor Argeș, Constanța 
și Dîmbovița așteaptă sosirea oaspeților. 
Sosesc... Se aud comenzi scurte. Oaspeții 
sînt prezenți in careul format în curtea 
interioară a școlii, unde sub faldurile tri
colorului, bat fierbinți inimile tinerilor in 
uniforme albastre. Șase detașamente per
fect aliniate, 
de a-și putea 
s-au pregătit, 
te rezultatele 
tămini.

Insemnind cadrul unor variate mani
festări cu caracter educativ, colectivul lor

exprjmă în priviri bucuria 
arăta ce au învățat și cum 
de a-și „raporta" bărbăteș- 
activității lor de două săp-

&

numeros a fost totodată și factorul esen
țial in abordarea spiritului competitiv in 
activitatea cotidiană. Orele de instrucție
— însușirea și executarea exercițiilor teh- 
nico-tactice, mînuirea armamentului etc.
— alternate cu activitățile de muncă vo- 
luntar-patriotică și cele cultural-distracti- 
ve s-au desfășurat tocmai in acest sens. 
Si nu numai atit. Aproape toți au par
ticipat la concursurile
orientare turistică și cele cultural-arlis- 
tice, adecvate programului special al ta
berei.

sportive, de

Prof. VASILE MARTJTA

Recital de poezie 
tabăra de odihnă 
instruire de la J 

neasa.

în 
i și 
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E ații de bine aici și atita 
soare,

Și atîtea cintece-nfloiind în alăute
Și dans de porumbei și zbor de ciute 
înnobilat de murmur de izvoare, 

Mirifice cimpii gîndind tăcute, 
La germinarea holdei viitoare 1 
E atit de bine aici și atita

soare
Și atitea cîntece-nflorind în

• alăute,
In fiecare piept, un<suflu mare 
Și-n palma Bărăganului născute, 
Rotund-inalte simțăminte care 
Vine de la noi din cîmp să vă 

salute
E atit de bine aici și atita soare I
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MUNCII
PE ȘANTIERUL NAȚIONAL 

TURCENI—GORJ
Mă numesc Titerlea Lucian 

și sînt elev al Școlii profesio
nale de la Șantierul naval 
Drobeta-Tr. Severin. Vreau 
să vă spun cite ceva despre 
activitatea desfășurată de ti-

durile noastre, dar acestea au 
fost îndepărtate de noi. A fost 
și este plăcută vacanța, aici în 
Turceni.

LUCIAN TITERLEA

In această vacanță 350 de 
elevi ai Liceului nr. 3 Ploiești 
au participat la plantarea de 
arbori și arbuști, la săpături 

‘și nivelări. Un grup de elevi 
ai aceluiași liceu lucrează la 
amenajarea spațiului verde 

I din fața Sălii sporturilor.

Foto: O. PLEC AN

neri aici, în Șantierul național 
de muncă patriotică Turceni- 
Gorj. Muncitorii din șantier, 
maiștrii și inginerii ne-au pri
mit cu deosebită căldură, 
urîndu-ne spor la muncă. Nu

ENTUZIASM Șl HĂRNICIE
IN VÎLCEA

• COMITETUL MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL U.T.C. 
a pus la dispoziția activului 
U.T.C. din școli, Baza turistică 
și de agrement Băneasa. Pe 
malul lacului Herăstrău, cfte- • 
va zeci de elevi, responsabili 
cu activitatea profesională din 
licee bucureștene, petrec îm
preună o săptămînă de vacan
ță, cu program de tabără care 
începe la 7 dimineața, cu ne
lipsitele exerciții de înviorare 
și continuă pînă tîrziu cu acti
vități foarte variate, 
du-se cu un 
tiv, ori cu o 
scriitori, ori

• ELEVII 
RU C. HARET" DIN TULCEA 
își petrec -în rhod util vacanța 
de vară, cel de-al IV-lea tri
mestru, cum au denumit-o ei 
simbolic. Toți sînt preocupați 
de constituirea unui muzeu al 
liceului prilejuit de aniversa-

rea, în luna septembrie, a 90 
de ani ai liceului. Menționăm 
că vitrinele și alte obiecte ne
cesare prezentării exponatelor 
în muzeu, sînt 
către elevi în 
Iii în această 
tre noutățile 
intîmpina cel 

al

Wi

ț

■

I'

închein- 
program distrac- 
întîlnire cu tineri 
cu dans. (M.V.).
LICEULUI „SPI-

executate de 
atelierul șco- 

vacanță. Prin- 
cu care va 
de-al 90-lea 

an al existenței sale se
numără și rețeaua electrică
clin cabinetul de matematică, 
care permite dotarea fiecărei 
bănci cu razele necesare în. 
timpul proiecției filmelor sau 
diafilmelor, o tabelă electroni
că pentru prezentarea formu
lelor aflată în dotarea acelu
iași cabinet, tabloul electric 
din cabinetul de limbă și li
teratură română care, prin lu
mini sugestive, redă clasifica
rea propozițiilor și a elemen
telor introductive caracteristi
ce fiecăruia ș.a.

Forumul

pionieresc

*\

■

....

' s.

de la 
Livada 

Interviu cu
VIRGILIU RADULIAN,

'■

Instantaneu la un spectacol

"A
MIW

$

Foto : ȘT. WEISS

președintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor

— De ce comuna Livada ?

tre-

— în primul rînd, comuna Li
vada este un cadru potrivit pen
tru a intări și lărgi relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
pionierii de la orașe și sate, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități. Apoi, alege
rea acestei localități este o do
vadă de prețuire a luptei eroi
ce dusă de sătmăreni in timpul 
inundațiilor, a muncii îndirjite 
care a făcut ca județul să ara
te acum mai frumos ca înainte, 
L.a toate acestea, alături de cei
lalți, pionierii au adus o im
portantă contribuție. Mai
buie subliniat faptul că, in cin
stea taberei pe care o găzduieș
te, comuna Livada s-a transfor
mat ; noi și moderne construc
ții, parcuri, asfaltarea șoselei, o 
fac să semene acum cu Un mic 
orășel...

— Deci, gazdele au onorat în
crederea ce le-a fost acordată...

— Toate așteptările noastre 
au fost confirmate. Pionierii și 
uteciștii din Satu Mare, prin- 
tr-o colaborare frățească, au ac
ționat cu însuflețire sub îndru
marea Comitetului județean de 
partid, făcind ca ambianta să 
fie excelentă. Pot să afirm câ 
tot ce au făcut sătmărenii pen
tru copii și Forum a constituit . 
o condiție importantă a reușitei . 
acestei acțiuni. Pionieria este 
profund recunoscătoare oameni
lor muncii din Satu Mare, Co
mitetului județean de partid, in 
frunte cu prim-secretarul...

Cel de-al II-lea Forum Na
țional al Pionierilor se va în
scrie in istoria mișcării pionie
rești prin trei idei fundamenta
le. In primul rind, prin elabo
rarea și lansarea programului 
celei de-a XXV-a aniversări de 
la crearea Organizației pionie
rilor, cadru de exprimare a 
devotamentului față de partid 
și popor. A doua idee ma
joră a acestui sfat este în
tărirea prieteniei, unității și fră
ției pionierilor din toată țara, 
transpunerea in practică, pe .noi 
căi, a îndemnului secretarului 
general al C.C. al P.C.R. :.,,Toți 
pionierii sint frați buni !“ Ei 
trebuie să fie strinși intr-o fa
milie unită de aceleași aspira
ții și bucurii. In al treilea rind, 
Forumul este consacrat elabo
rării unui program de colabora
re între pionieri și uteciști, pen
tru îmbogățirea activității in 
comun a celor două organiza
ții,' pe linia înfăptuirii și împle
tirii

după mult timp aveam de pri
mit salopetele cu emblema de 
„brigadier U.TC.“. Ne-am îm
părțit în cinci brigăzi conduse 
de un instructor. Abia acum 
avea să înceapă bătălia pentru 
ciștigarea drapelului de bri
gadă fruntașă. Am muncit 
mult. Am făcut șanțuri pe o 
distanță de 300 m, am taluzat, 
am deschis drumuri, am lucrat 
pentru amenajarea traverselor 
de cale ferată. După cele șase 
ore de muncă urmau și dis
tracții : am organizat întreceri 
sportive cu tinerii din comuna 
Turceni, am organizat o ser
bare de ziua constructorului. 
Steagul de brigadă fruntașă a 
fost acordat brigăzilor nr. 1 și 
2, conduse de instructorii Șer- 
ban și Tabacu. Am avut și 
cîteva fapte negative în rîn-

Sute de tineri elevi 
ai școlilor generale 
și ai liceelor din ju
dețul Vilcea, și-au dat 
întîlnire în aceste zi
le pe șantierele mun
cii patriotice, hotăriți 
să petreacă o parte 
a vacanței mari în sa
lopetă de lucru. A- 
ceastă perioadă a ac
țiunilor tinerești se 
desfășoară pretutin
deni la parametri 
înalți ai entuziasmu
lui și hărniciei. In zo
na Drăgășani, în ca
drul celui mai mare 
șantier de amenajări 
funciare din județ, 
unde vor fi puse în 
valoare 2 100 hectare 
teren, tinerii s-au an
gajat să amenajeze 
prin eforturi proprii 
peste 800 hectare.

Am găsit aici la lucru 
un grup de 50 de 
elevi ai Grupului șco
lar de chimie din 
Rm. Vilcea. Pretutin
deni, la săpatul cana
lelor, la lucrările de 
drenaj ritmul muncii 
lor era dintre cele 
mai bune. Ei ne-au 
vorbit despre alți 35 
de colegi care mun
cesc cu rezultate la 
fel de bune în ca
drul Stațiunii de cer
cetări hortiviticole 
din localitate.

Pe ogoarele I.A'.S. 
Rm. Vilcea acționea
ză în aceste zile două 
brigăzi de elevi ai 
Liceului „Nicolae 
Bălcescu" din Rm. 
Vilcea. La ferma Os- 
troveni, unde exe
cută diverse lucrări

în legumicultura,
sau la Bujoreni, 
unde participă la re
coltarea și depozita
rea furajelor, în
semnele hărniciei lor 
sînt vizibile. Un alt 
grup de băieți din 
clasele superioare ale 
acelpiași liceu de
prind tainele pasio
nantei profesii de 

' constructor pe șan
tierul de extindere al 
localului acestei in
stituții de învăță
mânt și la construi
rea htelierului școală.

Sînt numai o parte 
din acțiunile de mun
că desfășurate în pe
rioada vacanței de 
către elevii vîlceni.

DORU MOȚOC

ÎN SATELE Șl ORAȘELE

JUDEȚULUI NEAMȚ
In timpul liber 

al elevilor clin ju
dețul Neamț se in
clude și munca. In 
fiecare sat sau o- 
raș, pe cîmp sau 
pe foste terenuri 
virane, la tot pasul 
intilnești semnele 
trecerii lor : sute 
de hectare acope
rite de recentele 
împăduriri, parcuri 
și spații verzi ame
najate cu gust și 
pricepere, obiective 
social-culturale clă

dite cu forțe pro
prii. La Bîtea- 
Doamnei se lucrea
ză la construirea 
unei baze sportive. 
Ea va cuprinde 
terenuri de volei, 
tenis de cîmp, te
renuri de baschet 
și handbal. Tot aici 
se vor da in folo
sință un stadion 
care va dispune și 
de un teren de fot
bal pentru antrena
mente și o sală a 
sporturilor.

Și pentru că Bitea- 
Doamnei se bucu
ră de vecinătatea 
unui lac, o bază 
nautică va comple
ta ansamblul.

La Bicaz am în- 
tîlnit o altă dova
dă a dăruirii tine
rilor : ei nu con
struiesc numai lă
cașuri care le sînt 
direct necesare, ci 
și o grădiniță de 
copii, în vecinăta
tea barajului.

M. C.

în tabăra de la Dîmbul 
Morii se întilnesc de cinci 
ani cei mai mici slujitori oi 
condeiului și penelului - 
pionierii. Și tot la a cincea 
ediție se află și revista tabe
rei, „D. M. ’73" scrisă și ilus
trată de ei.

Oglindă vie a universului 
copilăriei, trăită sub soarele 
generos al socialismului, re
vista adună în paginile ei 
ginduri, sentimente și imagini 
de o tulburătoare prospeți
me, de un adevăr mereu 
nou, descoperit de cei aflați 
la virsta cravatelor purpurii. 
Versurile despre patrie și 
partid, reportajele despre oa
menii „mari și însemnați" pe 
care i-au cunoscut în uzină 
ori pe șantierul, ori pe ogo-

rui unde lucrează tata, 
tele de drum sau amintirile 
de vacanță, însemnările des
pre fapte pionierești ori îm- 
brăcind haina proiectelor de 
viitor — totul se exprimă 
într-o limbă spontană și fru
moasă, indiferent dacă a fost 
folosit creionul ori pensula și 
culoarea.
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sarcinilor ce Ie revin.
Prin ,!e se manifestă. în 
practic, această ultimă

în primul rind, prin par
ticiparea nemijlocită la activi
tățile taberei, a unui grup de 
uteciști. Apoi. prin dedicarea 
unor zile Uniunii Tineretului 
Comunist, , precum și organi
zarea unui foc de tabără in nu
mele prieteniei dintre pionieri 
și uteciști, la care întregul 
program artistic va fi susți
nut de tinerii comuniști. Tre
buie subliniată apoi intilnirea 
care va avea loc intre pio
nieri și primul secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru' pentru 
problemele tineretului, tovară
șul Ion Traian Ștefânescu.

— Cum apreciați realizarea 
programului ?

— Programul este bogat și di
vers. Dezbateri, pe detașamente 
și in plen, in cadrul „Tribunei 
Forumului". întilniri cu oameni 
de știință și cultură, precum 
scriitorul Constantin Chiriță, a- 
cademicianul Eugen Pora, isto
ricul Hadrian Daicovrciu, cu , ac- . 
tiviști de partid și de stat, cu ‘ 
ilegaliști... De asemenea, activi
tățile au un puternic caracter 
recreativ : vizionări, excursii, 
carnavaluri, focuri de tabără, 
întreceri artistice sau sportive, 
toate acestea avînd drept scop 
o mai bună cunoaștere recipro
că. o lărgire a orizontului ior 
spiritual. Tn general, programul 
a fost, elaborat prin inițiativa 
copiilor. Trebuie subliniat fap
tul că ei alcătuiesc ediția spe
cială a „Cutezătorilor" — „Se-

ALEXANDRU VĂDUVĂ

mori 
idee

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pe urmele 
lui Horia

Pentru prima dată numele 
satului Albac, l-au auzit la 
ora de istorie, atunci cînd a 
fost evocată răscoala de la 
1784. Capii acesteia Horia, 
Cloșca și Crișan s-au născut, 
aici, pe meleagurile legendare 
ale Țării Moților. Cîți își în
chipuiau, ascultând lecția de 
istorie, că vor ajunge să pă
șească pe drumul bătătorit 
cîndva de Horia și răzvrăti- 
ții săi ? Cîți ar putea să răs
pundă din cei 100 de elevi 
din Cugir și Sebeș, sosiți de 
cîteva zile în tabără la Albac.

In prima zi au vizitat sa
tul și împrejurimile sale, a- 
jungînd pînă departe la dea
lul numit După. Pleașă. A 
doua zi au venit spre comuna 
Horia pentru a admira monu
mentul înălțat acolo în cin
stea eroilor. Următoarele tra
see includ ghețarul Scărișoa
ra, muzeul etnografic de la 
Lupșa, Casa memorială a ma
relui revoluționar de la 
Avram Iancu ș.a.

Programul de tabără 
prinde și alte activități 
resante. O atracție deosebită 
au stîrnit spre exemplu con
cursurile celui mai bun inter
pret de muzică populară și ce
lui mai talentat recitator. Băie
ții și fetele învață cîntece de 
tabără, versuri patriotice și re
voluționare, fac sport, partici
pă la întîlniri cu activiști de 
partid și de stat. Fiecare zi 
aduce noutăți și surprize, fie
care zi las'ă amintiri de 
neuitat.

B.T.T. aduc aici tinerețea și 
veselia. Elevii vin să petrea
că ore plăcute în compania 
soarelui, apei și nisipului. Lo
cul le este foarte familiar 
pentru că multe mii de ore 
din timpul liber le-au dăruit 
pentru amenajarea punctului 
turistic Veriga. Inchipuiți-vă 
un spațiu pe care privirea 
nu-l poate cuprinde, pe care 
se află terenuri de fotbal, 
handbal, volei, sală de dans, 
mese de tenis, pistă de popi
ce, baruri, grădina de vară și 
foarte multi pomi. Acesta este 
punctul Veriga. Vacanța a- 
ceasta a însemnat pentru 500 
elevi începutul unei .activități 
intense: reamenajarea piste
lor, grădinii de vară și celor 
două baruri.

De-a lungul 'unei săptă- 
mîni, elevii din 10 licee teo
retice și de specialitate s-au 
întrecut în cadrul unui cam
pionat de minifotbal dotat cu 
trofeul Cupa vacanței. Între
cere. palpitantă cu arbitru, su
porteri și galerie.

145 de tineri vicepre
ședinți ai consiliilor elevi
lor din întreaga țară au 
salutat cu regret plaiurile 
brașovene în dimineața des
părțirii. „Bumbești-Live- 
zeni", „Floare de colț", 
„Celta", „Danubius ’73“, 
„Biomuzicienii", ,.Minerva", 
„Optimiștii". „Bucureștiul" 
sînt numele grupurilor for
mate de elevi din aproape 
toate județele țării. Aminti
rile pot fi bogate pentru că 
autdconducîndu-se, tabăra 
și-a propus și a respectat un 
program bogat de muncă și 
odihnă. Dezbaterile — un 
util schimb de experiență 
— asupra activității de or
ganizație. Spartachiada, 
concursurile de recitare, de 
muzică ușoară și populară, 
concursul de orientare tu
ristica, excursiile, serile de 
dans au făcut pline zilele 
însorite pe care le-au pe
trecut aici vicepreședinții.

V. Cili J A

diției „Bios", organiz.ată timp 
de 11 zile in Munții Apuseni.

— Ceea ce vedeți — pre
cizează Mihai Silică. căpita
nul echipajului — nu repre
zintă decît o parte din minu
nățiile întilnite in drum. Am 
descoperit lucruri și mai in
teresante dar nu le-atn putut 
aduce la... Hunedoara, De 
pildă : podul natural din 
piatră de la Bulzești. dealul 
cu melci pietrificați din co
muna Avram iancu (care 
demonstrează că pe acolo a 
existat cîndva un fund de 
mare !). peșterile de pe va
lea Ordincușei. Sint creații 
ale naturii care ,ne-au im
presionat. Dacă am fi aflat 
despre ele din fărți ni s-ar 
fi părut de necrezut.

— Pe mine — intervine 
„secundul" Gheorghe Bu- 
durnoiu, m-a impresionat 
viața oamenilor de pe aceste 
meleaguri. îndeletnicirile lor 
tradiționale. N-am să uit 
niciodată satele Rișeulița 
unde se fac renumitele spete 
pentru războaiele de țesut 
(am primit și noi una !), O- 
bîrșa, unde aproape toți lo
cuitorii sint olari. Am urcat

1848

cu- 
inte-

I T I
Șapte zile au petrecut ele

vii brăileni in tabăra care își 
are sediul la Liceul economic. 
Au vizitat zona industrială a 
orașelor Tulcea, Galați, s-au 
amuzat. Au adunat amintiri 
pe care le vor povesti părin
ților, colegilor care și-au pe
trecut vacanța pe alte melea
guri. Va fi un schimb de ilus
trate... vorbite.

ALEX. BALGRADEAN
LIDIA POPESCU

• Năvodari
Miercuri după-masă, 1 august 1973, intr-un cadru festiv 

a avut loc deschiderea festivă a taberei internaționale de la 
Năvodari. Timp de 18 zile. 148 de tineri din Austria. Bulga
ria, România. Ungaria, Turcia, precum și din Mozambic și 
Guineea Bissau (tinerii africani aflați la noi in țară pentru 
studii) se vor bucura împreună de soarele litoralului româ
nesc. Și aceasta alături de celelalte mii de copii aflați în 
cadrul aceluiași complex de tabere. Faptul că fiecare vor
bește o altă limbă nu constituie un impediment in calea le
gării unor prietenii trainice.

De altfel, in acest sens e demn de remarcat că se dialo
ghează deja : un prim concurs sportiv a și avut loc joi, 
2 august, pe plajă. Este torba de un cros inierdetașa- 
mente. cros ciștigat de detașamentul nr. 8. denumit și „Că
luțul de mare", cu timpul de două minute, cel mai bun timp 
realizat pe detașamente.

Voi reveni cu noi știri odată cu desfășurarea unor acțiuni 
noi, inedite și interesante, desfășurate sub semnul prieteniei 
și înțelegerii între tinerii de diferite naționalități aflați 
in aceste zile la Năvodari.

de diferite naționalități aflați

ION PETRESCU
Detașamentul 8 „Căluțul de 
mare", tabăra internațională 

„Năvodari".

• Piatra Neamț
,va fi cea mai frumoasă vacanță 

-......... ...._____ __  ___ _ _ aflu în Piatra Neamț, in tabăra
Ministerului Educației și Invățămintului. Ne-am iritilnit aici 
voleibaliste din toată țara; unele sintem vechi prietene 
sau chiar adversare. Cu cele necunoscute — poate viitoare 
prietene. Programul este astfel intocmit incit să se combine 
pregătirea fizică cu cea tehnică. Dar cum și sportivii au 
nevoie de odihnă și distracție, au fost organizate diferite 
excursii la Bicaz, la mănăstiri, sau la muzee. O perioadă a 
fost aici și lotul național de junioare cit și cel de tineret ; 
am fost alături de ele in momentele decisive ale meciurilor 
cu echipa R. P. Ungaria.

Scopul acestei tabere a fost continuarea pregătirii începute 
la cluburi și aceasta nu se poate realiza decît. printr-o mun
că susținută, prin seriozitate și conștiinciozitate. Campionatul 
taberei, organizat de organele conducătoare ale taberei, a 
mobilizat toate grupele care au demonstrat astfel că timpul 
nu a fost irosit in

Ultima vacanță... Sper că 
din viața mea de elev. Mâ

zadar.

CARMEN PETRESCU,
Școala sportivă, Ploiești

in 
la

Activitățile 
tabăra de 
Băneasa sînt de
osebit de varia
te și se bucură 
de o participare 
largă. Am sur
prins pentru dv. 
un moment din 
timpul 
diții 
„Voci

unei au- 
intiiulate 
celebre".

ȘT.
Fol o :

WEISS

NERAR
Comorile
expediției 
Bios

Tabăra de la Voila — Cîmpi- 
na, pregătită pentru pionieri 
de uteciști din județul Pra
hova, a găzduit in 
vară cîntecele 
zeci și zeci de 
un moment de 
din concursul

masă.

...La 
kilometrul

Dîmbul

această 
și jocurile a 
copii. Iată și 
mare atracție 
de tenis de

Foto; O. PLEC AN
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Morii, 
rămas bun!

Se spune că pe malul drept 
al Dunării, la km. 169, soa
rele luminează mai puternic 
și... ride. In felul acesta își 
salută astrul prietenii, elevi ai 
școlilor hrăilene. în fiecare zi 
trei ambarcațiuni aparținînd

Și pentru o tabără există 
un sfîrșit, consemnat în 
jurnalul de zi ca închidere 
festivă a taberei. O astfel 
de zi a fost pentru elevii 
care s-au instruit și odih
nit la ..Dîmbul Morii" — 
12 august.

Pe culoarele și in sălile de 
clasă ale Școlii generale 
nr. 9 din Hunedoara, intil- 
nești o animație neobișnuită 
pentru mijlocul verii. Intr-o 
parte se așează plantele în 
ierbar, dintre ele reținind a- 
tenția îndeosebi orhideele 
descoperite în pădurile Scă
rișoarei, in alta sînt împăia
te insectele și viețuitoarele 
acelorași păduri, adunate in
tr-o colecție vastă și bogată 
— numai fluturi sînt peste 
500. Cu deosebită migală sint 
sortate și aranjate apoi rocile 
și obiectele de artă populară, 
ori se întocmesc hărți minu
țioase ale traseelor străbă
tute.

Profesoara Carmen Zamfi- 
roiu ne informează că ma
terialul biologic aflat’ in curs 
de clasificare și preparare a 
fost recoltat in cadrul expe-

apoi la tîrgul 
Găina (căruia 
fete", dar de 
afla), unde 
iarăși o sumedenie de obiec
te executate in lemn. Cu a- 
menajarea acestora mă În
deletnicesc acum.

Profesoara care iși asculta 
elevii cu interes și admirație 
se simte datoare să intervină 
din nou :

— Expediția „Bios" nu a 
avut un caracter exclusiv 
științific, ci și unul educa
tiv, patriotic. Din acest mo
tiv, declară ea, am ales zona 
Munților Apuseni, leagăn al 
luptei poporului nostru pen
tru libertate și dreptate. Am 
vizitat monumentele istorice 
de la Țebea — Gorunul lui 
Horia și mormintul 
Avram Iancu — comuna 
de Criș in care s-a 
craiul moților, casa 
morială din Avram 
nemuritorul Albac 
Horia.

de pe muntele 
i se spune „de 
ce. n-am putut 
am cumpărat

lui 
Baia 
stins 
me-

Ianru, 
al lui

B. ALEXANDRU

Cu petalele 
florilor 
de munte

Colegii de două săptă- 
mîni veniți din întregul 
județ Timiș în cele două 
tabere vecine Poieni-Sat 
și Poieni Strîmbu și-au 
luat rămas bun. Bineînțe
les nu înainte ca detașa
mentele să-și desemneze 
campionii la sport, ciști- 
gătorii la orientare turis
tică. la concursurile litera
re și cele pe teme politice. 
O întrecere care i-a antre
nat pe toți ' tinerii celor 
două tabere : au ciștigat 
„lorzii", urmați la cîteva 
puncte de „Angela Davis", 
„Venus" etc.

Zilele de tabără au tre
cut intr-un permanent 
dialog. Inventivitatea fie
căruia. menită să închi
puie un regulament, a fost 
în permanență solicitată. 
La un moment dat, pentru 
popularizarea unei seri 
distractive, organizatorii 
s-au trezit că le lipsesc 
materialele necesare. Cu 
petalele florilor de mginte 
a fost realizat afișul. 'Încă 
un premiu ciștigat de I„lor
zi". In sfîrșit, lipsea ceva 
care să încununeze totul. 
Cei din Poieni Strîmbu 
lansează celor din Poieni- 
Sat invitația unei vizite cu 
scopul desemnării echipei 
cîștigătoare la fotbal. Cei 
trei km care despărțeau 
cele două tabere au fost 
repede străbătuți. Siguran
ța de a fi cei mai buni 
nicidecum n-a fost clintită 
de faptul că se joacă în 
„deplasare". Odată ajunși 
la „Strîmbu" surpriză : ta
băra era pustie ; pînă și 
bucătăresele dispăruseră. 
Trompetele oaspeților um
plu văile și pădurea pen
tru ca gazdele să-și facă 
apariția. Și. intr-adevăr, 
iată-le. Meciul a în
ceput. Cei care au ciștigat 
au fost cei din Poieni-Sat. 
O replică nu tocmai sur
prinzătoare, dar oricum 
caldă și binefăcătoare pen
tru veselia generală.

ION DANCEA
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In cîntecul plutașilor, în viața 
muntelui, și-a căutat Bistrița 
menirea. Și-a găsit-o acolo unde 
un baraj, mai încăpățînat debit 
stînca, i-a domolit furia și a 
obligat-o să toarcă lumină. A- 
cum își unduie povestea în valu
rile lacului, iar noaptea se face 
oglindă pentru stele. Cu colosul 
cela de piatră a încheiat pace. 
Cum n-ar fi făcut-o, dacă, cu 
sute și poate mii de ani mai tî- 
năr decît ea, nu se poate mișca 
din loc, de parcă ar fi un bătrîn 
înțepenit de reumatism. Sfătoasă 
ca orice femeie, Bistrița dezvă
luie nemișcării barajului peripe
țiile ei de neobosită călătoare.

„...Acolo, sus, în munți, sînt 
tinără și subțire, ca o fetișcană, 
începe ea. Zburd printre pietre 
și mă joc cu florile și cu' obra

jii mîndrelor. Ba cîteodată port 
cîntecul de dor al vreunui flă
cău pe care-l doare depărtarea. 
Mai stau de vorbă cu nevestele 
satului, mai spăl rufe, mai adăp 
vitele, acu se cheamă că m-am 
mai mărit. Cîteodată bolborosesc 
așa de tare, incit cei care nu mă 
cunosc
ploaia și mă potolesc repede; 
cînd e soare mă pieptăn 
leg cosițele cu raze, că altminteri 
zburdalnicul cela de vint îndată 
mă despletește.

După ce trec de încruntarea 
ta, betonule, mă întîlnesc cu 
frate-miu Bicazul. Atunci să auzi 
vorbă și povești! O fi el mai 
mititel decît mine, dar e foc de 
viteaz! De departe se aude cum 
se bate cu stînca și cu muntele.

se tem de mine. Dar vine

și-mi

POPAS ÎN NORD

Forumul pionieresc
(Urmare din pag. a IlI-a) 

maforul", precum și „Forum- 
Press" și „Cadran politic" : de 
asemenea, au o stație de radio- 
ficare, al cărei program tot sin
guri il alcătuiesc.

— Ce ecou are „Livada ’73“ ?
— Pînă acum am primit pes

te 300 de mesaje de prietenie 
din partea organizațiilor de pio
nieri din întreaga țară. De ase
menea, au sosit și mai trebuie 
să sosească diferite expediții 
pioniereștț, precum cele din Bîr- 
lad, Vrancea, Neamț sau Bihor, 
care aduc salutul pionieresc din 
toate colțurile țării. Acestea do-

vedesc că Forumul are o puter
nică legătură cu toată suflarea 
pionierească și, de aserrfenea. 
încrederea in autoconducerea 
organizației.

— Ce vă place cel mai mult 
in tabără ?

— Ceea ce ne incintă pe toți 
este faptul că peste tot răsună 
cîntecul, jocul și voia bună. A- 
poi. faptul că. fără a fi prelu
crați, 
grad de disciplină și simț este
tic. Cred că mai trebuie subli
niat interesul pe care l-am 
stîrnit in comună, fapt care, bi
neînțeles. ne bucură : la focul 
de tabără din seara deschiderii,

au participat toți localnicii, de 
la cei mici pină la vîrstnici...

— In încheiere, ați vrea să le 
transmiteți ceva pionierilor din 
întreaga țară ?

— Le transmit, prin interme
diul ziarului 
urarea de a se 
rea acțiune pe 
Forumul de a 
de-a

dumneavoastră, 
încadra în ma- 
care o lansează 
transforma cea 

XXV-<a aniversare a Or- 
copiii dovedesc un înalt , ganfzatiei Naționale a Pionieri

lor intr-un puternic avint, de 
realizare a unPr noi înfăptuiri. 
De asemenea, le urez să fie me
reu harnici, veseli, fruntași in 
muncă și prieteni buni 1

î-

mușcă piatra cu furie 
drum prin cele mai 
locuri. Vezi, de aceea 
el așa de mîndru nu-

Apele lui 
și-și taie 
nebănuite 
își poartă
mele. Numai că de la un timp 
fala lui nu mai e cea de odinioa
ră ; fiindcă au venit alții, 
mititei decît el și au 
în munte. Dar vezi 
ceea ce a reușit el 
ani, mărunțeii aceia
au făcut cit ai bate din... valuri. 
„Apăi ce dinți or avea de-au 
mîntuit așa de iute ?“ — se tot 
minunează bietul Bicaz. De atei 
i se trage 
a cam 
nească...".

Așa își
veștile, de-o apucă înserarea tot 
vorbind. Iar barajul ascultă cu 
mirare, în timp ce Bicazul își tot 
face socoteala anilor.

mai 
croit drum 

matale că 
în sute de 
de oameni

O zi frumoasă, senină, o zi 
de vacanță. Mioul autocar de 
tip Mercedes demarează de 
pe parcajul din spatele hote
lului „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț. Cel mai apropiat po
pas : Mănăstirea Bistrița. In 
curtea mănăstirii Bistrița ar
heologii sapă de zor. S-a gă
sit un scut din “biele de bi
vol și cu două zile în urmă 
a fost trimis la București. In 
mănăstire am'văzut mormîn- 

lui Alexandru Lăpușnea- 
Aici, la

tul
nu. icoana Sfintei

lui gîndul nesuferit că 
început să îmbătrî-

deapănă Bistrița po-

MIHAELA COMAN

ÎN DELTĂ

Po
se
dai 
are

Salamurică. Citi
torii vor înțelege 
că forma aceasta a 
cuvîntului își are 
originea în vremurile 
în care Ovidiu 
poet exilat — își 
trecea viața prin 
cețoasa Dobroge, 
nu originea lui
importanță acum pen
tru mine. Important 
este că odată cu cu
noașterea lui am fă
cut cunoștință cu 
delta, cu oamenii, cu 
liniștea și asprimile 
ei, cu ghiolurile și 
stuful.

In drumul nostru 
litoral ne-am 
cîteva zile în 
Pînă la Mu- 
nimic deose- 

autobu-

spre 
abătut 
deltă, 
righiol 
bit. Asfalt,
ze, camping-uri, la
nuri de porumb 
si floarea-soarelui... 
Ne-am instalat „car
tierul general" la 
Dunavăț, aproape de 
locuința lui 
Gheorghe 
ghidul 
canale 
pe 
ce 
omul care ne-a ofe 
rit mult rîvnitul borș 
pescăresc.

— Luchie, îi spune

badea
Iacovici, 

nostru 
Și 

Dunăre, 
n-am

pe 
ghioluri, 

și de 
spune-o.

Ana. Lăpușneanu s-a rugat o 
noapte întreagă. Solimau 
Magnificul îl înfrînsese și-l 
căuta. Dimineața, a scăpat 
fugind în munți printr-o por
tiță din spatele mănăstirii. Ne 
cumpărăm amintiri și mașina 
demarează.

Ieșim în șoseaua ce duce la 
Tîrgu Neamț. Pe vechea al-

acurn 
apele 

au 
de

Nu mai oftați după ră
ceala sărată a mării; aveți 
la dispoziție nenumărate 
piscine, acoperite săli des
chise soarelui, aveți ghio
lul, dulce sau sărat, după 
preferințe și aveți tabăra 
de corturi a B.T.T. de la 
Costinești. Zilnic vă puteți 
bucura aici de plăcerile 
apei : grupurile sanitare 
vă oferă bălți mai mari 
sau mai mici, după virstă 
și înălțime, fără pericol de 
înec. Mai mult, programul 
apei este... non-stop, deci 
nici o tearnă'că ar putea, 
cumva, seca. Să nu uităm 
nici binefacerile dușului; 
îl puteți servi, ca-n Țara 
lui „Mură-n gură", „uite- 

Surprize...
așa, culcat in pat", pentru 
că, vorba tovarășului Pe
tru Văceanu, directorul ta
berei. să nu avem preten
ții absurde : „Cortul nu e 
umbrelă, domnule !“

O altă invitație vă fa
cem pentru cantina-res- 
tgurant „Valurile mării". 
Așezată chiar pe faleză, 
cu pereți de sticlă care 
permit ochiului să contem
ple fără întreruperi agita
ția valurilor, cantina este 
o adevărată încîntare. Gă
siți aici, ca în cele mai 
năstrușnice visuri, ospătari 
care servesc prompt și că
rora nu trebuie să le cînți, 
in zadar. „Te-așteaptă un 
om". Puteți servi, intr-o 
ambianță plăcută, cele mai 
felurite meniuri : ciorbă 
de perișoare fără perișoa- 
re. piine cu unt, că brînza 
sosește mîine și alte ase-, 
menea surprize culinare. 
Din discuțiile purtate, am 
aflat că datorăm această 
evitare a monotoniei și di
rectorului cantinei care 
ne-a mărturisit deschis că 
ține la silueta turiștilor. 
Gusturi...

C. MIHAELA

bie a Bistriței curge 
Bistricioara, unită cu 
Tarcăului, iar sălciile 
mas sus, pe malurile 
ceput ale Bistriței.

Ocolim lacul Bicaz 
șeaua care-1 cuprinde 
brîu. Soarele se prelinge prin
tre virfurile brazilor și inun
dă Ceahlăul. Parcă de unde
va, de sus, de pe Panaghia, 
ne surîdea ceva. Să fi fost 
„Baba Dochia" ? Căsuțe și 
biserici strămutate din vechea 
albie a Bistriței mai la deal 
defilau prin fața noastră re
pede, parcă nu mi se pare 

, că defilam noi prin fața lor.
Ajungem la Poiana Largu

lui : „Piatra Teiului" furată 
după legendă de diavol de 
pe Ceahlău, cu gîndul de a 
opri cu ea cursul Bistriței, 
este acum în mijlocul apei. Ai 
spune că este sora „Babelor" 
din «Munții Bucegi,, care se 
scaldă în lacul Bicaz. Încă 
cîteva sate înșirate pe șosea 
ca mărgelele, încă atîtea 
de peisaje încîntătoare.

Ajunși la Mănăstirea 
rău, care la început a 
schit, ne minunăm de 
lui Tonitza cu care a pictat 
naosul mănăstirii.

ră- 
în-

pe
ca

șo-
un

De la Mănăstirea Du
rau urcăm spre Ceahlău. Tre
cem de cabană „Izvorul Mun
telui". Drumul e marcat, dar 
urcușul greu... Doi oameni 
duceau de căpăstru patru mă
găruși împovărați cu alimen
te pentru cabane, îndeosebi 
pentru Cabana „Dochia". De 
aici, de la „Dochia", peisajul 
poate părea 
cum spuneau 
francezi. Dar 
pinde în ce 
că ești, pentru că mie totul 
mi-a apărut uimitor, de o fiu- 
musețe impresionantă. Aerul 
tare te umple de energie. 
Luăm masa : borș cu zer de 
oaie și specialitatea casei — 
brînză cu mămăliguță.

„macabre" — 
niște turiști 

eu cred că de- 
stare sufleteas-

cîntătoare. Din cînd 
în cînd izbucnim în 
rîs. Drumul spre pe
licani și nuferi nu e 
atît de ușor. Intr-un 
loc, sub greutatea 
noastră barca s-a îm
potmolit. Un coleg, 
în intenția de a ajuta 
pe pescar, a coborit 
să împingă.
n-ar fi fost badea 
Gheorghe poate ră- 
mîneam cu amintiri 
neplăcute. Acum însă.

acesta soției, fă nițică 
salamurică. «

Ne întrebam mi
rați ce-o fi aceasta, 
apoi ne-am convins 
că gazda solicitase 
garnitura care să asi
gure peștelui un gust 
pe care nu-l vom 
uita curînd. Prima 
impresie plăcută des
pre ospitalitatea oa
menilor de 
După masă, 
Intrăm pe 
cîțiva kilometri' pînă 'liniștiți că primejdir 
la brațul Sf. Gheor- 
ghe. Întîlnim oameni 
care tăiau stuf. Băr
cile negre sînt indis
pensabile locuitorilor 
de aici, aidoma vene- 
țienilor. Cu ele își 
montează „sculele de 
pescuit", 
peștele la cherhana, 
controlează 
lăsate în

aici, 
barca, 
canale

transportă

animalele 
stare de 

semisălbăticie în bal
un 

ghiol. Aici este ade
vărata deltă : 
de apă, stuf, 
plauri, păsări, 
nesfîrȘiți de 
Prin vîrșele și 
dele pescarilor plu
tesc și pescuiesc pe
licanii. Priveliștile 
sînt cu adevărat în-

tă. Intrăm pe

luciu 
nuferi, 

codri 
sălcii, 

năvoa-

sute

Du- 
fost 
arta

ANTONICA MARIN 
elev,

Liceul „Gh. M. MurgoCi", 
Brăila.

Dacă

trecuse, ne ardea d< 
glume pe seama cu 
rajosului nostru pric 
ten.

A urmat apoi vizi
ta la cherhanaua dt 
la km 56, discuțiile 
cu pescarii de la Ca 
raorman, cu tineri 
constructori ai rețelei 
de înaltă tensiune 
care va alimenta o- 
rașul Sulina ; toate 
dau impresiilor din 
deltă strălucirea pe 
care aveam să o re- 
întîlnim după patru 
zile pe frumosul nos
tru litoral.

RODICA TARAU 
elevă 

la Liceul pedagogic 
din Tg. Mureș Costinești ’73,
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REPORTERUL DIN PRIMA LINIE
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma- . 

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Populare Congo, comandant MARIEN N’GOUABI, următoarea 
telegramă :

Am deosebita plăcere ca, în numele țomitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al poporu
lui român și al meu personal, să vă transmit, cu prilejul celei 
de-a X-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Populare 
Congo, cele.mai călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire 
Excelenței Voastre, iar poporului congolez prieten prosperitate 
și succes în dezvoltarea economică și socială a .patriei sale.

Recenta vizită pe care ați efectuat-o în România, contactele 
și convorbirile prietenești și rodnice pe care le-am avut imi 
întăresc convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor 
dezvolta și mai mult, în interesul popoarelor român și congo
lez, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea regelui Bel
giei, BAUDOUIN. următoarea telegramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru mesajul pe 
care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii națio
nale a Belgiei. Aceasta reprezintă o nouă mărturie, față de 
care eu sînt foarte sensibil, a relațiilor de prietenie care există 
atit de fericit între cele două țări ale noastre.

La rindul meu. adresez cele mai bune urări pentru ferici
rea personală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea po
porului român.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUSESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Ecuador, general GUILLERMO RODRIGUEZ LARA, 
următoarea telegramă :

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru căldurosul me
saj transmis cu ocazia Zilei naționale a țării mele. La rindul 
meu. formulez urări sincere pentru prietenia dintre popoarele 
noastre, pentru prosperitatea crescindă a României și pentru 
fericirea dumneavoastră personală.

Marți, a părăsit Capitala, pie
rind în Canada, delegația ro
mână care va participa la cel 
de-al IX-lea Congres mondial 
al Asociației internaționale de 
științe politice, ce va avea loc 
la Montreal între 19 și 25 au
gust. Delegația este alcătuită 
din prof. dr. docent Ion Ceter- 
chi, vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice, și 
tonf. dr. Ovidiu Trăsnea.

în după amiaza de 14 august, 
ambasadorul Israelului în țara 
noastră. Yochanan Cohen, a fost 
invitat la Ministerul Afacerilor 
Externe. Cu acest prilej, Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului, i-a 
adus la cunoștință îngrijorarea 
deosebită a guvernului și po
porului român, precum și deza
probarea actului comis la 10 au
gust 1973 de avioane militare 
îsraeliene care au interceptat și 
deturnat un avion al companiei 
libaneze „Middle East Airlines" 
ce transporta pasageri pe ruta 
Beirut-Bagdad, obligîndu-1 să a- 
terizeze pe o bază militară din 
Israel S-a arătat ambasadorului 
că acest act constituie o încăl
care a suveranității unui stat in
dependent și epntrayine dreptu
lui internațional și, regulilor de 
trafic civil internațional. Ad
junctul ministrului a adăugat că 
asemenea acte sînt inadmisibile 
’în practica internațională ; nu 
numai că ele nu contribuie la 
reglementarea problemelor din 
zonă ci, punind în pericol viața 
unor persoane nevinovate, înve
ninează atmosfera internațională 
și sînt în detrimentul destinderii 
ți păcii în lume.

COMANDAMENTUL A- 
VIAȚIF.I CIVILE — TAROM 
ANUNȚA organizarea unui 
concurs de admitere , pentru 
cursul de „Controlori de tra
fic aerian" cu durata de 11 
luni.

Pot candida tineri și tinere 
din localitățile : București, 
Craiova, Sibiu și Satu Mare, 
absolvenți de liceu cu diplo
mă de bacalaureat, în vîrstă 
de pînă la 26 ani. Tinerii tre
buie să aibă stagiul militar 
satisfăcut. înscrierile se fac 
la aeroporturile din localită
țile menționate, pină la data 
de 1 septembrie 1973.

Candidații vor prezentă, la 
înscriere. copii legalizate 
după certificatul, de naștere 
și diploma de bacalaureat, 
ambele fețe.

Examenul de admitere con
stă din următoarele probe : 
matematici : scris (algebră e- 
lementară, geometrie plană și 
în spațiu și trigonometrie) ; 
limba engleză scris și oral, 
la nivelul absolventului de 
liceu.

Concursul se va desfășura 
la aeroportul Băneasa, intre 
15 și 20 septembrie 19Î3.

Și mai. departe : „gazeta
rul comunist trebuie să 
un om cu o concepție îna
intată, cu o temeinică 
gâtire ideologică marxist-le- 
ninistă, in stare să înțeleagă 
marile transformări revoluțio
nare din lume, să- fie strîns 
legat de masele populare, 
să servească prin întreaga sa 
activitate interesele clasei 
muncitoare, ale întregului 
popor, cauza partidului, a 
socialismului ș; comunismu
lui, deoarece numai astfel el 
va putea realiza cu succes 
misiunea sa de a milita neo
bosit pentru infăptuirea 
liticiî interne și 
partidului".

Ne place să 
aceste cuvinte 
mult cu cit ele, 
te cunoscute fiind, iși 
trează o- permanentă actua
litate și autoritate de spirit. 
Iubindu-ne meseria, iubim de 
fapt pe cei despre care 
pentru care scriem, topim 
partea noastră de efort 
eforturile generale prin care 
se cristalizează și rămîn îna
inte, durabile, pasionante, 
marile edificări' ale timpului 
socialist.

Prezentă în tot ceea ce 
se întreprinde, operativă cum 
ii este menirea 
trebuie și mai 
fie, tribună zilnică, mobiliza
toare a inițiativelor de muncă 
și viață, agendă a contempo
raneității no®6tre moral 
litice și sociale, presa, 
ziua ei, rememorează 
fapt zilele și nopțile muncii 
întregii țări, ale întregii so
cietăți cuprinsă de la un ca
păt la altul de efervescența 
creației, a angajării plenare 
în înfăptuirea 
partidului, în 
măreței sărbători naționale.

externe

fie

pre-

po

ci

rememorăm 
cu atit 

chiar
mai 

foar- 
păs-

Și 
și 
in

și cum 
mult să

po- 
de 
de

programului 
întimpinarea

CORESPONDENTUL VOLUNTAR
TEMftDE PREOILECȚIE: EROISMUL COTIDIAN AL MUNCII

Zilnic primim la redacție zeci de scrisori în care tinerii noștri corespondenți, 
aflați în primele rînduri ale producției, ne informează asupra succeselor obținute, 
asupra preocupărilor multiple ale colectivelor de muncă. Iși găsesc astfel răgazul 
să aștearnă pe hirtie cronica acestor zile fierbinți ale muncii și vieții harnicelor co
lective. în felul acesta cititorul, tinărul căruia ne adresăm de fapt, devine principa
lul colaborator și redactor al ziarului. Lista unor astfel de tineri este impresionantă. 
Vom aminti aici pe cei mai activi muncitori, elevi, studenți. profesori, activiști, din- 

colaboratorii noștri : Nicolae Herțeg — Baia Mare, Ion Vlad și Vasile Moroșan 
Hunedoara, Vasile Crăciun — Gorj, Vasile Caburgan — Galați,

tre 
din

AGENDĂ
HUNEDOREANĂ

Uteciștii din cadrul minei•
de fier Teliuc, lucrînd sub devi
zele „Nici un vagon rebutat", și 
„Nici o mașină de încărcat sub' 
randamentul de 6 tone pe post" 
au contribuit la extragerea 
peste prevederile de plan la zi 
mai mult de 30 000 tone minereu 
de fier. Productivitatea muncii 
a crescut cu 2,7 la sută. S-au 
evidențiat tinerii șefi de brigadă 
Alexandru Pop. Constantin Tri- 
fan, Teodor Blaga care, reali- 
zînd planul în proporție de 104— 
110 la sută, sînt hotăriți ca pină 
la 23 August să extragă peste 
plan, 30 tone minereu de fiecare 
brigadă.

fiecărui tinăr" ; inovațiile și ra
ționalizările făcute in secție, sînt 
rod .al creativității tinerilor.

Astfel utecistul Ion Danciu 
secretarul comitetului U.T.C., a 
realizat inovația 
semnalizare 
dozatoarele 
ce duce la 
de cocs.

„Sistemul de 
acustică și optică Ja 
de minereuri" lucru 
însemnate economii

IOAN VLAD

Ion Petrescu

Giurgiu. Lucian Tudose — Pitești. Ivan Liliana și Benone Neagoe din Cluj, Traian 
Enache — Brăila, .1. Giumală — Tulcea, Mihail Vlad — Tirgoviște, Vasile Măruță 
— Pitești și ineă nmlți alții. Cu cițiva ne reintilnim in chiar acest spațiu, unde sem
nează frecvent. Alăturînd numelor de mai sus pe cele ale tuturor coresponden
ților noștri ale căror materiale au fost pubiicaie in coloanele ziarului ne ingăduini 
să le transmitem cu prilejul Zilei presei — sărbătoare a lor in primul rind, a celor 
ce sînt in același timp și eroi și autori ai reportajelor ce oglindesc propria lor acti
vitate — cele 
în activitatea

mai alese urări de bine și fericire, 
ce o desfășoară.

dorindu-le din toată inima succes

• PE OGOARE
CAMPANIE
NEÎNTRERUPTĂ

Dacă C.A.P.-ul Cermăgești 
este fruntaș la recoltatul pă
ioaselor, aceasta se datorește in
tr-o mare măsură și tinerilor, 
care folosind

Doi prieteni

au reușit ca 
încheie recol-

celor 4 com-

timpul de lucru, 
in citeva zile să 
latul păioaselor.

Dintre echipele
bine care au ’deservit C.A.P.-ul 
Cermăgești s-a distins in mod 
deosebit echipajul condus 
tî nărui mecanizator Tuicu
care ș-a situat zilnic în fruntea 
acestei acțiuni. Eforturi deose-

de
Ilie

bite fac și cei 40 de elevi care. 
, constituiți in tabăra de

patriotică de pe lingă 
Lădești, vor termina în 
zile turnarea temeliei 
cele cinci săli de clasă
vor construi în anul acesta.

Tinerii din cooperație au lu
crat, prin rotație, la acțiunile de 
îndiguire ce se execută pe riul 
Cerna. <

muncă 
Liceul 
citeva 

pentru 
ce se

< Cu prilejul intrării în vigoare 
a Constituției permanente a Pa
kistanului, ambasadorul acestei 
țări Ia București, . S. A. D. Buk
hari, a oferit marți după-amiază 
o, recepție.

PARAZITISMUL
(Urmare din pag. I)

— Unde anume ?
— La întreprinderea mecani

că Cluj, ca administrator. Lu
cram în birou și întocmeam di
ferite acte, iar cînd mă plicti
seam ieșeam în curte, să veri
fic ce fac subalternii, sau ie
șeam in oraș cu treburi... Era 
multă libertate și mi-a plăcut. 
Dar in luna martie mi s-a pro
pus să trec muncitor și să mă 
calific Ia locul de muncă... Am 
plecat, cum- era să devin mun
citor după ce terminasem liceul 
și făcusem și doi ani de facul
tate ? !

Iată așadar explicațiile lui 
Boroș Gheorghe : intr-un răs
timp de trei ani a lucrat o pe
rioadă de trei luni, li plăcea 
pentru că avea subalterni, dă
dea ordine și se putea plimba 
in voie. Dar cind i s-a oferit 
posibilitatea, la 28 de ani, să 
se califice într-o meserie, a fu
git din nou sub dulcea ocroti
re a mamei, care din pensia 
modestă trebuia să-i asigure și 
Iui întreținerea. A revenit la 
lenevia cu care se obișnuise ani 
de-a rindul : somn mult, plim
bare și cafeaua de rigoaie la 
barul „Continental".

în luna mai a acestui an s-a 
hotărît să iasă din starea de a- 
morțeală, dar nicidecum pentru 
a-și asigura traiul pe proprii
le-! picioare, ci pentru a să- 
vîrși o infracțiune. Din păcate 
rțici în ceasul al doisprezecelea 
nu dorește să renunțe la „hla
mida" de parazit, găsește nor
mal să fie întreținut și la a- 
ceastă virstă găsește că n-are 
nici o răspundere față de socie
tate. Tot ceea ce a găsit de cu
viință să spună au fost urmă
toarele cuvinte : „Rog respec
tuos să ne scoateți de sub urmă
rire penală (e -vorba și de un 
prieten de-al lui — n. n.) pen
tru inexistența faptei, nu se 
poate face o eroare judiciară 
atit de mare care m-ar neno
roci pe întreaga viață. Nu sînt 
vinovat și ca atare solicit pune
rea în libertate". Organele pe
nale au stabilit însă vinovăția 
sa și au trimis cauza instanței 
judecătorești. Boroș Gheorghe 
nu e victima unei erori judi
ciare, ci victima propriei com
portări. victima celor care i-au 
asigurat o viață fără griji și 
l-au îndemnat astfel spre lene
vie, spre parazitism. Cazul 
de față este elocvent și sperăm 
să constituie un semnal de alar
mă pentru toți acei tineri care 
se găsesc în anticamera infrac
țiunii — viața parazitară.

• După cum ne informează 
Ioan Postolache. secretarul co
mitetului de partid — „angaja
mentul secției Aglomerări II 
C.5, îh cinstea zilei de 23 Au
gust a.c. este de 14 000 t. aglo
merat peste plan însă printr-o 
muncă asiduă a întregului colec
tiv, a tineretului in special, 
pînă în prezent s-au realizat 
20 000 t aglomerat, adică cu 6 000 
t mai mult decît angajamentul. 
Economiile la consumul de cocs 
sînt de 1 kg tonă de aglomerat, 
economiile 
500 000 lei, 
crescut cu 
tensiv de 
cu 1.2 t/m.,. iar productivitatea 
cu 1,33 la sută.

De notat este contribuția tine
rilor uteciști ; Florea 
Constantin Negrescu, 

■ Boșa, loan Drăghicescu, 
Oroș, loan Danciu etc.

Cei peste 117 tineri de aici 
lucrează sub deviza „Locul ' de 
muncă — Cartea de onoare a

la prețul de cost 
indicile extensiv a 

1 la sută iar cel in- 
utilizare a mașinilor

Iordan 
Tudor 

Ioan

Doi prieteni : Mircea Leonard, elev la Liceul 
Industrial de Transporturi Navale, și Nedelcu 
Gheorghe, elev la Liceul Industrial pentru Con
strucții de Mașini din Galați. S-au cunoscut cu 
patru ani în urmă cind, purtați de nostalgia 
primilor pași, făcuți încă timizi, spre profesiile 
lor de mîine. s-au înscris la cercul de ambarca
țiuni pe pernă cu aer al Casei pionierilor din 
oraș. Au tr.ecut de atunci patru ani. Leonard 
a ajuns un bun pilot de încercare al aparatelor 
pe pernă cu aer, iar Nedelcu, mecanic-șef con
structor al acestor aparate.

Drumul străbătut de cei doi prieteni din grupa 
de cercetări și experimentări navale (GCEXNAV) 
din Galați nu a fost lipsit de greutăți. Ca să 
pornești de la construirea unei' miniaturi cu un 
motor de 1,5 CP și să ajungi să construiești și 
să pilotezi o ambarcațiune pe pernă cu aer ce 
depășește noțiunea de miniatură nu e ușor. Ca 
să reușească prietenii au sacrificat sute de ore 
din timpul lor liber, vacanțe întregi.

— Nu s-au mulțumit niciodată cu satisfacții 
mediocre. Au încercat și au perseverat, îmi 
mărturisea ing. Matei Kiraly, inițiatorul și con
ducătorul grupei GCEXNĂV.

Azi, Mircea Leonard poate fi considerat, pe 
plan mondial, cel mai tinăr pilot de încercare al 
pernelor cu aer. El a totalizat, pină în prezent, 
peste 600 de ore de pilotaj la bordul acestor 
aparate.

— în momentul cînd pilotez o navă la prima 
probă, am sentimentul că stăpînesc ceva nou.

maximum

Am încredere în
Această muncă 

în numeroase 
pernele cu aer de la Galați au obținut, succesiv, 
la toate edițiile concursului republican „Mini- 
tehnicus". marele premiu. Unele modele au tre
cut granițele țării, poposind în expoziții tehnice 
ale tinerilor constructori din R. P. Ungară, R. D. 
Germană si U.R.S.S.

In ziua cînd i-am vizitat pentru a scrie aceste 
rînduri, i-am găsit lucrînd la o nouă navă pe. 
pernă cu aer, de mari dimensiuni, cu o putere 
instalată la bord de 420 CP și o capacitate de 
opt persoane.

cei care au construit navele, 
rodnică a fost concretizată și 

premii. începlnd din anul 1970,

VASILE CAlțURGAN
Galați

-v-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Un reușit festival al sportului în județul Teleorman

Șl LA SATE SÎNT TALENTE
PENTRU PERFORMANTĂ!

Atletismul, ciclismul, luptele, 
fotbalul și oină cunosc o fru- 

■ moașă tradiție în comunele și 
satele județului Teleorman. în 
zilele de duminică, in parcurile 
și pe terenurile de sport, amena
jate la Poeni, Saele, Drăgănești 
de Vlașca. Olteni, Crîngeni, Bă- 
băița. Bujoreni, ca și în alte 
zeci de localități din cimpia Bur- 
nasului, întîlnești numeroși flă
căi care încing jocuri și întreceri 
pasionante, ce se încheie pe înse
rat în cintec și voie bună. De pe 
aceste locuri s-au lansat o serie 
de tineri sportivi de performan
ță. cum sînt : campionul republi
can pe 100 m, Tonu Petrescu, 
actualmente component al clu
bului Atletic Universitar Bucu
rești. atletele Erica 
Teodorescu (acum la 
r.amo și componentă 
republican). Virginia 
I.E.F.S.). jucătorii de
tei, maestru al sportului, 
prezent căpitanul echipei Uni
versitatea București. Alex. Ma
tei. maestru al sportului la 
C.P. București, sau demifondis- 
tul Marin Conoran. din Drăgă- 
nești-Vlașca.

Recent, in comunele 
au apărut mai multe 
de volei și handbal, 
tineri îndrăgesc tenisul 
participind, săptămînal. la inte
resante concursuri. Aceste for
mații, ca și un număi' mare de 
atleți și cicliști, au eVoluat în 
cadrul unei ample manifestări, 
Festivalul sportului de masă să
tesc dotat cu trofeul „Cupa 
Teleormanul", organizat In cin
stea Zilei de 23 August.

Competiția, inițiată de Comite
tul județean U.T.C., ziarul „Te-

Stoenescu- 
clubul Di- 
a lotului 
Burcea (la 
oină Cos- 

in

amintite 
formații 

numeroși 
de, cimp,

leormanul" și Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport, s-a desfășurat pe parcur
sul a cinci săptămini. prilejuind 
întreceri de un nivel tehnic mul
țumitor. Notăm, 88 de asociații 
sportive din mediul rural, cu tot 
atitea echipe de fotbal. însumînd 
peste 3 000 de jucători, ca și nu
meroase formații de volei și 
handbal au susținut 150 de par
tide. De asemenea, au avut loc 
83 de curse cicliste locale, cu 
1 660 de concurenți, 664 de probe 
de atletism și demonstrații de 
lupte, completate cu frumoase 
programe cultural-artistice.

Organizatorii acestei compe
tiții au ținut să stimuleze cele 
mai bune asociații sportive să
tești, acordîndu-le numeroase 
premii — echipament și mate
riale sportive — după fiecare 
etapă. Astfel, prima etapă a fost 
cîștigată de asociația sportivă 
Spicul Toporu, care a acumulat 
296 de puncte. Apoi, asociațiile 
sportive Recolta Poeni. Unirea 
Frăsihet și Voința Saele (de 
două ori) au ocupat locul 1 în 
următoarele etape. Comitetul co
munal U.T.C. și asociația spor
tivă Luceafărul Bujoreni au pri
mit premiul I pentru cea mai 

’ bază sportivă amena- 
munca patriotică a ti-

frumoasă 
jată prin

■ nerilor.
Gala 

sportului 
a reunit 
curenți, 
zile, s-.au întrecut pe stadio
nul din Roșiori, în cadrul unui 
bogat și atractiv program spor
tiv, uțmărit cu interes 
numeroși spectatori. Ei 
aplaudat evoluția remarcabilă

finală 
sătesc 
pe cei 
care.

a Festivalului 
teleormănean 

mai buni con- 
timp de două

de 
au

a tinerilor atleți din comune
le Bujoreni, Lăceni, Smîrdioasa 
și Crînceni, care au dominat 
probele de viteză și semifond, 
ocupînd mai multe locuri frun
tașe. O triDlă victorie a obținut 
Petre Pantea (Bujoreni), învin
gător la 100 m, 200 m și 400 m. 
Cursa de 1 200 m a fost cîștigată 
de Petre Ene, din Smîrdioasa. 
Probele feminine au avut ca 
principale protagoniste pe repre
zentantele comunei Crîngeni, 

• unde, de curînd, prof; Matei Ne- 
delea a creat un nucleu puter
nic de tinere atlete, dintre care 
se evidențiază Ilodica Țolea, du
blă campioană județeană (a ciș- 
tigat probele de 100 m și 800 m) 
și Fănica Roșu, clasată pe lo
cul I in cursa do 400 m. Mai no
tăm pe Florentina Guță (Lăceni) 
campioană la 200 m. Cursa ci- 
clistă de 8 km a fost dominată 
de Mihai Rezeanu (Satele) Ion 
Nedelcu (Vîrtoapele) și Mihai 
Buicâ (Țigănești), clasați, în a- 
ceeași 
locuri.

Fără 
festare 
pul propus de organizatori, an- 
trenînd la pasionante întreceri 
mii de tineri săteni. Trebuie, 
însă, arătat că în ultima zi a 
finalei stadionul din Roșiori avea 
o ținută necorespunzătoare față 
de dimensiunile și frumusețea 
programului sportiv. Spectatorii 
erau stînjeniți de tribuna lăsată 
în paragină de către adminis
trația stadionului C.F.R. Roșiori. 
Pista de atletism se prezenta 
în’tr-o stare deplorabilă. Praful 
domnea în voie^ iar zgura roșie 
a dispărut de mai mult timp.

ordine, pe primele trei

îndoială, această mani- 
sportivă și-a atins sco-

M. LERESCU

rezistență — iată citeva din atributele necesare purticipanților la întrecerile de trîntă.Dîrzenie,

Transferurile la... 
ultima oră

în -urma ințelegerilor interve
nite între cluburi, aseară Fede
rația de fotbal a ratificat ultime
le transferări ale acestui sezon. 
Boc de la Rapid, va juca la U- 
niversitatea Craiova, Ștefănescu 
(Steaua) la Univ. Craiova. Sa
me? (Univ. Craiova) la Steaua, 
Doru Popescu (Dinamo) la 
C.S.M. Reșița, Petreanu și Gri- 
goraș (au renunțat la carantină) 
vor juca, în continuare, la 
Rapid, Cornel Vlad (Steaua) la 
F.C. Bihor, Voinea (Steaua), la 
C.S.M. Reșița, Ion Gabriel și 
Tudor Nicolae (Steaua) la Jiul. 
Toți jucătorii au drept de joc 
imediat, chiar în etapa de astăzi 
ver apare in formații.

DE LA COMISIA 
DE DISCIPLINA

în urma abaterilor sâvirșite 
prima etapă, Comisia de disci
plină a Federației a dictat ur
mătoarele suspendări : Boloni 
(A.S,A.) — 3 etape, Bojin (Poli. 
Timișoara) și Naghi (Jiul) — 1 
etapă. Pirvu (Poli. Timișoara) a 
primit avertisment?

în

• Etapa a II-a a campionatu
lui diviziei A 
gramează. azi. 
ciuri : C.S.M.
Univ. Craiova 
U.T.A. — S.C.
— Dinamo ;
— C.F.R. Cluj 
litehnica Iași ; 
Steaua.

La cererea . clubului „Rapid",. 
meciurile din Capitală nu 
vor disputa in cuplaj, așa 
se anunțase inițial. Rapid 
primi replica echipei F.C. 
geș pe stadionul Giulești 
17,00). în timp ce Sportul 
dențesc va juca in nocturnă, de 
la ora 19.30. cu Politehnica Ti
mișoara, pe stadionul „23 Au
gust".

de fotbal pro- 
următoarele me-
Reșița — Jiul ; 

— Steagul roșu. 
Bacău, Petrolul 

A.S.A. Tg. Mures 
; „U“ Cluj — Po- 
F.C. Constanța —

se 
cum 

va 
Ar
io-a 
stu-

Astăzi, la Moscova
UNIVERSIADA 73
Incepînd de astăzi și pină 

simbătă 25 august, Moscova va 
fi gazda celei de-a 7-a ediții a 
Jocurilor Mondiale Universitare 
de vară, cea mai mare compe
tiție rezervată studenților spor
tivi din intreaga lume.

încă inainte de începerea în
trecerilor a fost doborit un re
cord : cel de participare. La ac
tuala ediție a Universiadei sînt 
prezenți peste 4 000 de sportivi 
și sportive din 70 
de 2 084 din 58 de 
trați în urmă cu 
Torino. Studenții 
România participă 
ție de 79 sportivi 
care 
baschet, 
tică și ]

vor concura
. scrimă, volei, 
lupte.

de țări, față 
țări inregis- 
trei ani la 

sportivi din 
cu o delega
ți 
la

sportive 
atletism, 
gimnas-

• In
Premiu
la Cincinnati conduce 
tenismanul român Ilie 
cu 342 puncte, urmat de 
(Spania) 193,5 puncte.

clasamentul
F.I.L.T., după turneul de 

detașat 
Năstase 
Orantes

marelui

• Marți, în localitatea Mar
tin au continuat întrecerile 
turneului internațional masculin 
de handbal. Echipa României a 
obținut un nbu succes, îuvin- 
gînd cu scorul de 19-12, selec
ționata Cehoslovaciei.

MIERCURI,

PROGRAMUL

15. AUGUST 1973

I

9,00 Curs de 
capitulare (7). 
Omega 
elevi, 
plan : Georgeta Clucă, președinta 
C.A.P. ’ - ....................... —
serial : 
Balzac". Coproducție polono-fran- 
ceză. Episodul IV : „Comedie 
umană". 11,25 Popas la Hordou — 
montaj de cîntece și versuri in
spirate din opera lui George 
Coșbuc, realizat cu concursul so
liștilor și formațiilor Liceului pe
dagogic, Casei de cultură 
Bistrița-Năsăud șl al corului din 
comuna Maieru. 11.35 La ordinea 
zilei. Azi, județul Bacău. 11,50 Re
sista lilerar-artistică TV. 12,30 
Muzică populară. 13,00 Telejurnal. 
15,25 Matineu de vacanță : „Pin
guinul" — producție a studiourilor 
poloneze. 17,00 Fotbal : F.C. Con
stanța—Steaua (divizia A). Trans
misiune directă de la Constanța. 
Comentează Grigore Elisei. 18.45 
Itinerar congolez documentar 
de Gh. Tosub. 19,00 Timp și ano
timp în agricultură. 19,20 1001 de 
seri : „Prințesa de mac" (XI). 
19,30 Telejurnal. In cinstea marii 
sărbători. 20.00 Cîntecul săptămî- 
nii : „Dulce Românie" de George 
Gngoriu. Text de Angel Grigoriu 
și Romeo Jorgulescu. Cîntă Ion 
Ulmeanu. 20.05 Cinstire patriei ! 
Versuri în lectura autorilor Mihai 
Beniuc. Radu Boureanu. Gabriela 
Melinescu, Petre Ghelmez. Al. 
Andrițoiu, Traian Iancu. 20.15 Tele
obiectiv. 20.35 Telecinemateca — 
Ciclul John Ford. „Călăuza cara
vanei". Regia John Ford. 
Ben Johnson, Joanne Dru.
24 de ore. România în lume. 22 40 
Sport. Jocurile mondiale universi
tare. Selecțiuni înregistrate de la 
Moscova.

limba engleză. Re-
9,30 De la Alfa la

— enciclopedie pentru 
10,00 Telex. 10,05 Prim

Adincata-Ilfov. 10,30 Film 
„Marea iubire a Iul

ascultătorilor. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice. 18,10 Du
blu recital : Severine și Cornel 
Constantlniu. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la Mamaia și 
Tg. Mureș. 19,30 Știri. 19.35 Casa 
de discuri „Wergo". 20.00 ..Timp 
eroic". Documentar. 21,00 Radio- 
super-top ! — muzică ușoară de 
peste hotare. 22,00 Radiojurnal. 
22,30 Melodia zilei. 22,35 Vedete 

tale muzicii ușoare. 23,15 Poetica.
Tineri poeți. 23.20 Simfonia a III-a 
de Arthur Honegger. 23,55—24.(0 
Ultimele știri.

PROGRAMUL II

din

Cu : 
22,00

20.00 O viată pentru o idee : 
Dimitrie Cantemir. 20.30 Agenda. 
20.40 Portativ '73. 21.20 Muzică 
populară. 21,40 Reportaj TV : ..A 
doua tinerețe". Documentar TV. 
distins cu Mențiunea specială
juriului Interviziunli la cea de-a 
X-a ediție jubiliară a Festivalului 
internațional de televiziune de la 
Fraga. Un film de N. Holban. 22 05 
Desene animate. Recital
Amalia Rodriguez-.

a

Lumina (orele 9;
13.30; 16; 18,30; 20,45).L(JI POSEIDON .

TUICU ALEXANDRU
Lădești, Vilcea

• INOVATORI

Ținerii din organizația U.T.C. 
„Fabricii de locomotive" — 

secția construcții metalice a uzi
nei „Electroputere", și-au pro
pus respectarea devizei „Frun
tași in producție, model de 
portare". Măsurile luate 
dus la rezultate lăudabile, 
fel în cinstea sărbătoririi 
de „23 August", uteciștii din a- 
ceastă organizație, prin contri
buția adusă în toate colectivele 
de muncă, raportează predarea 
în stare finită a scheletului me
talic al prototipului românesc 
a cabinei locomotivei Diesel de 
125 C.P. Acest prototip este des
tinat transporturilor de călători 
din țara noastră. Lucrarea a 
fost realizată prin ore efectuate 
în cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică.

com- 
au 

Ast- 
zilei

NIC NEGULESCU
Craiova

AUTOSTOP:
11,15;

AVENTURA
Patria (orele 9: 11,30; 14; 16,30; 19: 
81,15). Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18.30': 21), Grădina Festi
val (ora 19,45).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM î 
București (orele 8.30; 11; 13.30; 16; 
13,30; 21), Favorit (orele 10: 12,30; 
15,30; 18; 20.30), Scala (orele 9; 
11,15- .................. - - ■'
Dinamo (ora 20), 
rești (ora 19.45).

INFAILIBILUL 
pitol (orele 9,30: 
18,30; 20,45), Luc^fărul (orele 9: 
11.15: 13.30; 16; 18.30: 21) Grădina 
Luceafărul (ora 20.15), Grădina 
Capitol (ora 19.45) Arenele Ro
mane (ora 20.00).

CARTEA JUNGLEI : Central fe
rele 9.15; 11.30; 13.45- 16; 18,15;
20.30) .

JUCĂTORUL : Doina (orele 11; 
13.15; 15,45; 18; 20.30).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
SUD : Timpuri Noi (orele 9—18 în 
continuare), la ora 20,15, program 
de documentare.

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Flamura (orele 9: 11.15: 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15: 
13,30: 15.45; 18: 20130), Volga 
9; 10,45; 12.45; 14,45; 16,45;
20.45),

FANTOMA LUl'4-BA’RBĂ 
GRA : Excelsior (orele 
11; 13,30; ' 16; 18,30; 21), 
(orele 9; 11,30; 13.45; ...................
20.30) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30;
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Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — 
ora 20; Ansamblul ..Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FER
MECATE — ora 18.30: Grădina 
Cișmigiu (Rotonda scriitorilor) : 
MARMURA TIMPULUI — specta
col de sunet și lumină — ora 20.30.

21).
18:
13,30: 16; 18.30: 21). Grădina 

Grădina Bucu-

RAFFLES : Ca
ll,45; 14; 16.15;

(orele 
18.45;

NEA-
8,45:

Buzesti 
16; 18.15;

15,45; 18,15; 20,30), Grădina Buzeștl 
(ora 20).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Grivița (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9: 11,15; 
13.30: 15,45; 18.15; 20,30), Grădina 
Tomis (ora 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Au
rora lorele 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 
20.30). Grădina Aurora (ora 20).

FLORENT1NER NR. 73: Unirea 
(orele 16: 18,'30). "

DISTRATUL
11.15; 
dern 
16.30; 
dern

TE
Moșilor (o’-ele 15 30: 18; 20).

PE ARIPILE VtNTULUI 1 1 
Iar (orele 10; 15: 19,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : 
ca (orele 16; 18: 20). Vitan 
15.30; 17.30; 19.30). Grădina 
(ora 20).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Arta (O'ele 15.30; 18: 20.30), Bu
regi (orele 15.3C: 17.45; 20). Gră
dina Arta (ora 20), Grădina Bu- 
cegi (ora 20.30).

ULTIMUL CARTUȘ : CotrocenI 
(orele 15,30; 18- 20,15). Drumul 
Sării. (orele 15,30; 18: 20.15).

ORDONANȚA SELMENKO î 
Progresul (orele 16; 18; 20).

TU, EU $1 MICUL PARIS : Lira 
(orele 15,30; 18: 26.15), Grădina 
Lira (ora 24).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA S 
Floreas" <are e 15.30: 19).

CU COPIII LA MARE : Rahova 
(orele 15 30; 1»; 20 15).

CIPRIAN PORUMBESCU 1 Cos
mos (orele 15,30; 19).

...ȘI SALUTĂ RTNDUNELELE : 
Viitorul (orele 15.30; 18: 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Pacea (orele 15 45: 18: 20.15). în
frățirea (orele 15.30: 18: 20.15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Giu
lești (orele 15.30: 18; 20.30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Ferentari (orele 15.30: 17,45: 20).

ROND DE NOAPTE ! Crlngasl 
(orele 15.30: 18: 20.15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : Dacia 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15;
20.30).

TECUMESH: Flacăra (orele 15.30; 
17.45: 20.15)

ACEA PISICA BLFSTEMATĂ I 
Grădina Unirea (ora 20.15).

CE SE TNTMPI.A DOCTORE : 
Grădina Moșilor (ora 20).

Melodia (orele 9; 
13,30; 16: 18,30; 20,45), Mo- 

(oreie 8,45; 10,3(1: 12.30: 14.30; 
18.30: 20.30). Grădina Mo-'

(ora 20).
așteptam, flacaule :

Popu-

Mun- 
(orele 
Vitan

F".. ......... ’IMPLICARE
(Urmare din pag. I)

I
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PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 „Incognito* 
program de varietăți muzicale. 
9 55 Melodia zilei : „Cîntă astăzi 
toată țara" de Achim Stoia. 
Meridian-club. 11,00 Știință și 
nlcă. 11,10 Profil pe portativ 
Andre Watts. 11,30 Geografie 
clorică-muzicală. Țara 
12.00 Transmisiuni directe 
tară. 12,10 Invitație în 
12,55 Melodia zilei. 13.00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amiezii. 17.05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea

10.00 
teh-

fol-
Moților. 

din 
fonotecâ.

întrebări despre adevăr și despre natura indeterminată a fru
mosului.

Am făcut recent un drum la Cluj, cu trenul, printr-un pei
saj cunoscut îndeaproape și mult apropiat sufletului meu. 
Fste un spațiu bogat în istorie, plin de semne alte ingenio
zității omului. Incepînd de la Brașov, poți vedea urmele ce
tăților țărănești, biserici țuguiate, sate vechi și bogate, cu 
pămintul bine lucrat și holdele mănoase. Dar mai ales, este 
remarcabilă rețeaua de construcții recente. Nu există loc 
unde să nu fie întinse firele de înaltă tensiune ale curentului 
industrial. Hale masive apar unde nici nu te aștepți, oame
nii se mișcă familiar printre coloși de beton, cimpuri întregi 
sînt acoperite cu blocuri noi. La Blaj, pe Cimpia Libertății, se 
înalță un combinat azuriu, cu purități cerute parcă de solem
nitatea locurilor din preajmă. Ce înseamnă toate astea ? 
Sînt alte oportunități sociale, mai multe locuri de muncă, po
sibilitatea unor noi calificăm Am stat de vorbă cu oameni 
pe care-i cunoșteam de decenii. Un tinăr purta costum maro, 
cu dungi fine, abia bănuite din aceeași culoare, dar ceva 
ma' închise, avea cravată și fular de mătase între haină și 
cămașă ; altul avea haina închisă pină sus, roșiatică, nas
turi galbeni, țipători, cite trei, mărunți. Cîștigaseră cu tații un 
aplomb tulburător, o ostentație a mișcării libere, a gestului 
sincopat, pline de efect pentru ochii romancierului. Sînt lu
cruri cu valoare generală, toată țara se află în circuitul unei 
alte civilizații, dar pentru lumea pe care se cernuse pulberea 
sentimentală a copilăriei toate mi s-au părut mai brutale și 
mai evidente în semnificația lor. Am trăit eu însumi toate 
acestea sau un personaj dintr-un roman în lucru ?

I
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de peste hotare1 r

Patrioții cambodgieni
continuă atacurile

asupra Pnom Penhului

RĂPIT DIN TOKIO, 
LIDERUL OPOZIȚIEI 

SUD-COREENE A 
FOST GĂSIT LA SEUL

întrevedere Luigi Longo

Forțele patriotice cambodgiene au continuat să atace zo
nele din jurul bazei aeriene militare Pochentong, din perife
riile Pnom Penhului.

Patrioții au deschis focul a- 
supra unor linii de comunica
ții care leagă aeroportul de 
centrul capitalei. Ei au în
cercuit complet localitatea 
Tuol Leap, situată la aproxi
mativ 10 kilometri de aeropor
tul Pochentong.

Agențiile Aissociated Press și 
U.P.I. anunța, totodată, că 
avioane americane, inclusiv

formațiuni „B-52“, au continu
at marți să bombardeze ma
siv periferiile Pnom Penhu
lui, în special zona în care 
este situat aeroportul.

PRIMUL MINISTRU PERUAN IN 
FAVOAREA REEXAMINĂRII CON
CEPTULUI DE SECURITATE IN 

AMERICA LATINA

• BALANȚA 
Marii Britanii 
luna iulie,, cu 
milioane lire sterline. Exportu
rile s-au cifrat la 982 milioane 
lire sterline, în timp ce impor
turile au totalizat 1 141 milioane 
lire sterline. Datele statistice au 
fost primite cu relativă ușurare, 
în cercurile de
du-se, anterior, temerea 
vor fi mult mai proaste, 
tul Înregistrat în iunie 
de 138 milioane lire sterline.

comercială 
s-a soldat, 
deficitul de

afaceri

a 
în 

159

/Sferra

• ÎNTR-O declarație reluată 
de agenția Prensa Latina, pri
mul ministru și ministrul de 
război peruan, Edgardo Mer
cado Jarrin. a afirmat că Peru, 
împreună cu Argentina, cere o 
reexaminare a conceptului pri
vind „securitatea colectivă con
tinentală". Potrivit opiniilor ce
lor două țări, acest concept, așa 
cum este el folosit în Organi
zația Statelor Americane, este 
perimat și nu a slujit decît 
intereselor Statelor Unite.

Peru și Argentina consideră 
vital ca aplicarea lui să fie ex
tinsă pentru a ihclude nu numai 
amenințările militare potențiale, 
dar și presiunile economice și 
politice de genul celor exercita
te de S.U.A. împotriva unor 
țări latino-americane cu care 
acestea au divergențe. Poziția 
peruano-argentiniană, așa cum 
a fost ea expusă de Edgardo 
Mercado Jarrin, va fi prezen
tată la o întîlnire a comandanți
lor armatei terestre din emisfera 
occidentală, care va avea loc la 
Caracas, in luna septembrie.

nutrin- 
că ele 
Defici- 
fusese

Liderul opoziției sud-core- 
ene, Kim Dae Jung, care a 
fost răpit, săptămina trecu- 
.tâ. intr-un hotel, din Tokio,| 
a fost găsit; luni, jn fața' 
domiciliului său ” 
legat la ochi și 
imobilizate.

El a declarat 
fost răpit de cinci sau 
necunoscuți, dintre care 
vorbeau coreeana, iar 
japoneza, și transportat 
diverse locuri fie legat 
ochi, fie după ce fusese 
țat să ia somnifere. Agenția 
Reuter scrie că ziariștii au 
putut vedea rănile de pe 
fața și miinile omului poli
tic sud-coreean.

- Kim Dae Jung. candidat 
la președinția Coreei de sud 
în alegerile din 1971. s-a 
exilat voluntar în străinăta
te. anul trecut, datorită opi
niilor sale politice, cu puțin 
timp înainte de intrarea în 
vigoare a legii marțiale de
clarate de șeful regimului 
de la Seul, Pak Cijan Hi.

fața 
din Seul, 

cu miinile

presei că a 
șase 
unii 
alții 

in 
la 

for-

Președintele Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, 
a primit la Genzano (localita
te în apropierea Romei) pe to
varășul Ilie Verdet, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., 
al Consiliului de Miniștri 
Republicii Socialiste 
nia, care se află în 
invitația Partidului 
Italian.

Cu acest 
Ilie Verdeț, 
șului Luigi 
salut și cele mai bune 
de sănătate din partea secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, 
tovarășul Luigi Longo a trans
mis, la rîndul său, cele mai 
bune urări de sănătate și 
succes tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în rodnica sa ac
tivitate de conducător al par
tidului și statului român.

Întrevederea s-a desfășurat

prim,-vicepreședinte 
al 

Româ- 
Italia la 

Comunist

tovarășulprilej,
a adresat tovară- 
Longo un cordial 

urări

• MINISTRUL francez 
Poștelor și Telecomunicațiilor a 
anunțat majorarea cu aproxi
mativ 16 la sută a tarifelor la 
convorbirile telefonice, telex și 
telegrafice cu regim internațio
nal. Măsura a intrat in vigoare 
Incepînd de luni, 13 august.

In fotografie, stadionul „Lenin" din Moscova, gazda întrecerilor sportive din cadrul Universiadei 
de vară.

Necesitatea sporirii
rolului 0. N. U

L
Intervenție românească la Conferința Federației

Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite
Marți, în ședința plenară a 

Conferinței Federației Mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite, ale cărei lucrări se des
fășoară la Geneva, a luat cuvân
tul șeful delegației române, prof, 
dr. Dumitru Mazilu, director 
adjunct științific al Institutului 
de științe politice și de studiere 
a problemei naționale. El a 
subliniat necesitatea intensifi
cării activității federației in 
efortul de a asigura creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, în lumina rezoluției Adu
nării Generale, adoptată la pro
punerea României și a altor 
state, in anul 1972.

în continuare, vorbitorul a 
spus că România a acționat și 
acționează in direcția recunoaș
terii necesității ca Națiunile 
Unite să devină un instrument, 
mai eficace, în apărarea și întă
rirea independenței și suverani
tății tuturor statelor, a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară și, 
potrivit Cartei, să acționeze cu 
toată fermitatea pentru preveni
rea și curmarea actelor de agre
siune sau a oricăror alte acțiuni 
care ar pune în primejdie pacea 
și securitatea internațională.

Federația Mondială a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite,

asociațiile din fiecare tară, a 
arătat reprezentantul nostru, pol 
juca un rol tot mai important in 
promovarea principiilor indepen
dentei și suveranității naționale, 
egalității depline in drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne ale altor țâri, avantajului 
reciproc, respectare;? dreptului 
fiecărui popor de a-și decide în • 
mod suveran destinele, calea de 
dezvoltare, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța. în. solu
tionarea problemelor litigioase 
intre state.

într-un mesaj adresat celei 
de-a 24-a Conferințe a Federa
ției Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, secreta
rul general, al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a subliniat că „ani
mozitățile și temerile care au 
deteriorat mult timp relațiile in
ternaționale și au afectat activi
tatea O.N.U. sînt înlocuite, trep
tat, de o nouă atmosferă. Eve
nimente >ca primirea celor două 
state germane în Organizația 
Națiunilor Unite și convocarea 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare — 
a spus el — constituie semne 
clare ale acestei noi atmosfere'

într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

La întâlnire au luat parte. 
Agostino Novella, membru al 
Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I., și Nello di Paco, 
membru al C.C. al P.C.I. A 
fost, de asemenea, prezent, 
ambasadorul României la Ro
ma, Iacob Ionașcfa.

In România sînt cunoscu
te și se bucură de o caldă 
apreciere lupta hotărîtă a 
poporului Republicii Popu
lare Congo pentru întărirea 
independenței naționale, e- 
forturile sale consacrate 
dezvoltării economice și so
ciale pe calea construcției 
socialiste, afirmării sale pe 
plan internațional. Ca prie
teni ai poporului dumnea
voastră. ne bucurăm din 
toată inima pentru succesele 
realizate și vă dorim noi și

reacționar, favorabil cercu
rilor imperialiste și neoco- 
lonialiste, angajind țara pe 
făgașul unor ample și revo
luționare prefaceri. Nu in- 
timplător monumentul ridi
cat in fața gării din Brazza
ville, in Piața Libertății, în 
memoria acestei revoluții și 
a celor ce și-au dat viața 
pentru victoria ei, are înfă
țișarea unei borne de hotar. 
Este intr-adevăr, hotarul de 
început al noii istorii.

Anii care au trecut de-a-

La Brazzaville,
Polonia
Monografie 
despre
România

VARȘOVIA 14. — Cores
pondentul Agerpres. Gh. 
Ciobanu, transmite : în Po
lonia a apărut monografia 
„Republica Socialistă Româ
nia" semnată de Andrzej 
Marynarski de la Institutul 
de geografie din Cracovia.

Referindu-se la dezvoltarea 
economico-socială, evidențiază 
mutațiile majore înregistrate in 
ultimii ani in opera de con
struire a societății 
multilateral dezvoltate. A. 
rynarski subliniază că 
noastră 
namică 
voltării 
namică 
ristică a unui stat care, pornind 
de la o moștenire grea din tre
cut a depus in decursul ultimi
lor 20 de ani uriașe eforturi 
pentru a depăși într-un ritm 
rapid înapoierea de veacuri și 
a devenit o țară cu o puternică 
industrie.

In continuare, monografia re
levă că in cursul procesului de 
industrializare socialistă s-au 
dezvoltat, în primul rînd, indus
triile, metalurgică și extractivă. 
Sînt, de asemenea, evidențiate 
progresele Înregistrate în dez
voltarea energeticii, in industriile 
alimentară, poligrafică, trans
porturi și în alte ramuri ale 
economiei naționale.

Lucrarea este bogat ilustrată 
cu fotografii reprezentind ima
gini din diferite orașe ale țării 
noastre.

socialiste
Ma- 

subliniază că țara 
se remarcă printr-o di- 
extrem de înaltă a dez- 
industriale. Această di- 
este o expresie caracte-

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• CU PRILEJUL împlinirii a 
trei secole de la nașterea mare
lui istoric, filozof și cărturar ro
mân Dimitrie Cantemir, prof. 
Florin Popescu; titularul Cate
drei de civilizație românească a 
Universității de stat din Port
land. a conferențiat în fața stu
denților și profesorilor universi
tății pe tema „Dimitrie Caiite- 
mir — personalitate română și 
europeană".

Relațiile inter-yemenite
• SECRETARUL general al 

Ligii Arabe, Mahmud Riad, a 
conferit, cu delegatul permanent 
al Republicii 
lingă această 
tafa Yakoub. 
lațțiile dintre cele
Yemenite și cu măsurile privind 
aplicarea acordului asupra uni
ficării lor.

După cum relevă agenția 
M.E.N., delegatul nord-yemenit 
l-a informat pe Mahmud Riad 
că președintele țării sale. Abdul' 
Rahman Al Iriani, este gata să-1 
intilnească pe Salem Robaya 
Aii, șeful statului sud-yemenit, 
la o dată ce- va fi fixată prin 
contacte. între cele două capi
tale yemenite sau de Liga 
Arabă. La această întîlnire ar 
urma să fie examinate măsurile 
întreprinse pină în prezent, și 
cele care se vor adopta ulterior, 
pentru aplicarea acordului de 
unificare.

Arabe Yemen pe 
ofganizație, Mous- 
in legătură cu re- 

două state

• ÎN PREZENȚA lui Alexei 
Kosighin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. și a 
lui Fam Van Dong, primul mi
nistru al guvernului R.D. Viet
nam, la Moscova au fost sem
nate, marți, acorduri de cola
borare economică, tehnică și 
comercială între Uniunea So
vietică și Republica Democrată 
Vietnam, pe perioada 1974— 
1975. în baza, lor Uniunea So
vietică va oferi asistență R.D. 
Vietnam în refacerea economiei 
naționale, ii va livra utilaj și 
materiale. Uniunea Sovietică va 
acorda asistență R.D. Vietnam, 
printre altele, in dezvoltarea 
energeticii și industriei carbo
nifere, în construcția de șosele, 
în. lucrările de prospecțiuni 
geologice, precum și in valori
ficarea unor terenuri înțele- 
riite’.

e ASTRONAUȚII misiunii 
„Skylab 2“ au orientat marți 
telescoapele laboratorului spa
țial spre Soare, pentru a ob
ține noi informații destinate în
țelegerii mai bune de către oa
menii de știință a activității 
violente a sursei de energie te
restre. Membrii echipajului — 
Bean, Garriottși Lousma — au 
observat deja trei mari erupții 
solare. Datele obținute au fost 
fie retransmise, cu ajutorul te
leviziunii, pe Pămînt, fie înre
gistrate pe film, urmind a sosi

la Centrul Spațial odată cu 
astronauții, la sfîrșitul celor 56 
de zile ale misiunii. Starea de 
spirit a echipajului este in pre
zent excelentă, ca și capacita
tea lor de lucru.

Record comercial
japonez

al• COMERȚUL exterior 
Japoniei a atins. în luna iulie, 
un volum record, importurile 
cifrindu-se la 3 774 milioane do
lari, iar exporturile la 3 525 mi
lioane dolari (cu 100,3 și, res
pectiv, 37,8 la sută peste nive
lurile înregistrate cu un an în 
urmă). Au sporit. în special, 
importurile din Statele Unite, 
Noua Zeelandă, Franța și Marea 
Britanie.

in Piața libertății

drumul 
prospere,

nu-mi a-

mari realizări pe 
făuririi unei țări 
independente..."

N-aș fi putut să 
mintesc cuvintele acestea pe
care le-a rostit la Brazzavi
lle, în memorabila călătorie 
pe continentul african, con
ducătorul partidului și sta
tului nostru. N-aș putea să 
nu rememorez această preg
nantă exprimare a senti
mentelor ce le nutrim față 
de un popor prieten, tocmai 
astăzi cînd acest popor 
cinstește sărbătoarea 
țională. Cu treisprezece 
în urmă, la 15 august 
Congo și-a proclamat 
dependența. In istoria 
— un moment de deosebită 
însemnătate, care, după a- 
proape un secol de efectivă 
dominație colonială, deschi
dea poporului congolez calea 
spre un nou destin. Trei ani 
mai tîrziu, printr-o fericită 
coincidență la aceeași dată, 
însă, un alt eveniment avea 
să marcheze cu putere a- 
ceastă cale : „Trois Glorie- 
uses", cele trei zile glorioase 
ale revoluției din august 
1963 cind masele populare, 
decise să-și împlinească as
pirațiile spre libertate și 
independență deplină au în
lăturat de la putere regimul

își 
na- 
ani 

1960, 
in- 

țării

tunci, și mai ales după 
instalarea la conducerea ță
rii a președintelui Marien 
N’Gouabi și înființarea Par
tidului Congolez al Muncii, 
deși sînt aiii puțini la număr, 
au adus în viața statului și 
a poporului congolez mo
dificări esențiale. La Bra
zzaville, nu mai departe de
cît chiar în preajma sus nu
mitei gări, a pieții cu nume 
simbolic, ai putința să des
coperi, în ipostaze dintre 
cele mai diverse și mai con
vingătoare, rodul bogat al 
acestor transformări. Mă gin- 
desc intre altele, la șantierul 

-de construcții navale. Situat 
in zona de nord a orașului, 
la cițiva kilometri de portul 
fluvial „CHACONA", este 
unul din cele mai tinere o- 
biective industriale. Asista
sem aici la lansarea primu
lui vas. un cargou de 110 
tone destinat transporturilor 
pe această importantă ma
gistrală care este fluviul 
Congo, asistasem la o deose
bită victorie a tinerilor con
structori de nave congolezi, 
dar proiectele expuse de di
rectorul întreprinderii ca și 
imensele hale de producție 
ce se aflau încă în construc
ție m-au făcut să înțeleg că 
nu era decit un prolog la 
izbinzile care vor urma.

Mă gindesc apoi, tot din
tre exemplele descoperite în 
preajma Pieții Libertății. Ia 
fabrica de caiete, la „SIAP- 
Congo". Construită in ultimii 
ani, întreprinderea aceasta, 
care produce anual peste 
două milioane și jumătate de 
caiete, și a cărei producție 
se prevede să crească și mai 
mult în urma sporirii pro
ducției proprii de hîrtie, este 
o convingătoare dovadă nu 
numai pentru efortul de fău
rire a unei industrii proprii, 
ci și pentru o altă importan
tă preocupare a tânărului 
stat independent, aceea pri
vind ridicarea, paralel cu 
dezvoltarea economică, a ni
velului de instrucție și cul
tură a poporului. Consumul 
de caiete, cererea față de 
producția fabricii din M’Pila, 
in continuă creștere, este 
un indicator tot atît de 
elocvent ca și statisticile care 
situează Republica Populară 
Congo pe un loc de frunte 

‘ intre țările Africii in ceea 
ce privește școlarizarea.

..CHACONA" și „SIAP- 
CONGO" sînt doar două e- 
xemple. Li s-ar putea adău
ga. numeroase altele, mult 
mai mari atît in privința va
lorii de investiție, a număru
lui de muncitori, cit și a 
importanței economice. Din 
1963. in afara trecerii în pro
prietatea statului a unor în
treprinderi existente, econo
mia congoleză s-a îmbogățit 
cu nu mai puțin de 40 obiec
tive industriale noi. care va
lorifică, in interesul poporu
lui, bogățiile solului și sub
solului țării, devenite și ele 
ale poporului.

Mi-am propus să nu mă 
depărtez de un anume punct 
al capitalei și iată, aducînd 
vorba despre bogățiile țării, 
despre efortul de punere a 
lor in valoare, pot mărturisi 
că, sursa cea mai autorizată 
în a-mi oferi detalii, am des
coperit-o tot aici în preajma 
pieții purtind numele Liber
tății. La Direcția geologiei 
și minelor, într-o clădire ce 
nu-și trădează prin arhitec
tură importanța, directorul 
general al acestui sector eco
nomic 
hărților 
mostre, 
nunțită 
cifrate 
măsură, 
subsolul 
zentat deopotrivă vastul pro
gram de prospecțiuni, in 
curs de realizare, precum și 
ambițioasele proiecte chema
te să dezvolte. pe temeiul 
exploatării zăcămintelor des
coperite, industrii dintre cele 
mai diverse.

Mindria cu care mi s-a 
vorbit despre toate acestea la 
Direcția geologiei și minelor, 
am regăsit-o mai apoi, tot 
atît de ferm exDrimată. în 
rîndul minerilor de la Ho-lle, 
al petroliștilor de la Pointe 
Noire, pretutindeni unde a- 
ceste industrii diverse, mo
dificând geografia economică 
și deopotrivă pe cea umană, 
afirmă cu fiecare zi tot mai 
putdrnic, vocația constructivă 
a unui popor liber, decis 
să-și făurească viitorul pe 
care și-l dorește.

mi-a făcut. în. fața 
și a vitrinelor cu 
o prezentare amă- 
a bogățiilor, nedes- 
încă decît în mică 
pe care le ascunde 
consolez : mi-a pre-
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• GUVERNELE R.D. Ger
mane și R.F. Germania au 
convenit să înceapă, la 21 
august, la Berlin, tratative 
asupra reglementării pe bază 
de tratat a relațiilor în dome
niul juridic

Delegația R.D.G. la aceste 
tratative va fi condusă de 
Hans Ranke. secretar de 
stat în Ministerul Justiției, 
iar delegația R.F.G. — de 
Gunther Erkel, secretar de 
stat în Ministerul Justiției.

Dezbaterile din

Consiliul 
continuat 
marginea 
privind

Securitate și-a 
marți dezbaterile pe 
plingerii Libanului 

interceptarea de. către 
aviația israeliană, deasupra te
ritoriului libanez, a unui avion 
de pasageri al companiei 
„Meddie East Airlines".

„Skylab-2

INDIA

• Anii care 
independenței

rea dominației străine, pentru libertate, in
dependență și suveranitate națională.

• Cel de-al cincilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale (1974- 
1979) pornind de la realitățile și cerințele 
societății indiene contemporane își pro
pune drept obiective fundamentale înfăp
tuirea unui amplu program de industriali
zare, întărirea sectorului de stat al econo
miei, urgentarea reformei agrare.

Sfîrșitul
„Veronicăi"?

Postul de radio-pirat „Veronica": sfîrșitul unei „afaceri 
strălucite'1 ?

• Data de 15 august marchează un mo
ment memorabil al istoriei poporului in
dian : împlinirea a 26 de ani de la procla
marea independenței Indiei. Evenimentul a 
constituit un pas hotărîtor în îndelungata 
luptă dusă de cei peste o jumătaie de 
miliard de locuitori ai țării pentru înlătura
rea dominației

au trecut de la proclamarea 
au fost ani de eforturi con

centrate spre învingerea urmărilor celor două 
secole de stăpînire colonială, spre lichi
darea tarelor subdezvoltării - foametea, 
șomajul, maladiile endemice, analfabetis
mul — modernizarea unor structuri învechi
te, crearea unui climat favorabil transfor
mărilor înnoitoare. Rezultate remarcabile au 
fost dobîndite pe parcursul planurilor cinci
nale (inițiate începînd din 1961) avîna ca 
obiective’ principale făurirea unei industrii 
naționale, valorificarea resurselor naturale, 
creșterea standardului de viață al popu
lației.

• Pe harta țării al cărui teritoriu echi
valează cu o treime din suprafața Europei 
ou apărut importante centre metalurgice 
si ale construcției de mașini ca Rurkela, 
Ranchi, Durkapur, Bangalore și altele. In 

, ultimii 20 de ani au fost construite peste

30 000 de fabrici în diverse ramuri, iar pro
ducția industrială s-a dublat. Eforturi con
siderabile au fost depuse pentru valorifica
rea potențialului hidroenergetic prin con
struirea de baraje pe principalele cursuri 
de apă. O mare prioritate este acordată 
irigațiilor ținînd seama de capriciile muso- 
nului care nu aduce totdeauna cantități 
suficiente de ploaie. Agricultura țării în 
care sînt ocupate două treimi din popu
lație și care a reușit dublarea producției 
de cereale în perioada 1947—1972, are ca 
obiectiv acoperirea necesităților alimentare 
fără a se mai recurge la import. Deosebite 
eforturi.au fost făcute pentru combaterea 
analfabetismului pentru dezvoltarea învă- 
țămintului ; au fost construite zeci de mii 
de școli elementare și secundare, numeroa
se universități și institute tehnice.

• Poporul român, tineretul României, 
urmăresc cu viu interes, cu simpatie, efor
turile poporului indian în procesul de con
solidare a independenței, de dezvoltare de 
sine stătătoare, de afirmare a năzuințelor 
de prosperitate și progres social. Datînd 
din timpuri indepărtate, relațiile româno- 
indiene s-au întărit și aprofundat in ulti
mii ani în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării internaționale. Ca 
țări în curs de dezvoltare, angajate ambele 
într-un amplu proces de transformare și 
progres economic, România și Irtdia sint. in
teresate să amplifice schimburile comer
ciale, cooperarea în domeniul economic și 
industrial. O expresie a bunelor relații din
tre țările și popoarele noastre o constituie 
vizitele reciproce ale conducătorilor români 
și indieni, numeroasele acorduri de colabo
rare încheiate pe tărîm economic, tehnico- 
științific, cultural. Un exemplu de conlu
crare rodnică îl oferă, astfel, participarea 
specialiștilor români la valorificarea resur
selor de petrol ale Indiei, la dezvoltarea 
industriei de rafinare și petrochimică. Rafi
năria de la Gauhati, termocentrala de la 
Singareni, baza mecanică de la Baroda, 
combinatul de lubrefianți-de la Haldia sînt 
roade ale colaborării fructuoase dintre ce'e 
două țări.

După opt ani de amîr 
nări și reticențe, Came
ra Olandei a ratificat 
convenția vest-euro- 
peană de la Strasbourg 
privind 
posturilor 
pirat.

interzicerea 
de radio-

P. NICOARA

Olanda rămăsese pînâ acum 
singura țară din zona amintită 
care nu aderase la convenția 
respectivă. Dacă Senatul de la 
Haga Va da și el votul aprobativ 
la începutul lunii septembrie 
(ceea ce este -foarte probabil) 
aturici posturile de radio-pirat 
care operează în Marea Nordu
lui își vor pierde ultimul re
fugiu.

Actualmente, trei posturi de 
radio-pirat, instalate pe vechi 
ambarcațiuni amenajate ad-hoc 
..operează" la numai 3—4 milo 
de coasta olandeză, acaparind 
intens și foarte activ nu numai 
eterul Olandei dar și cel al altor 
țări riverane Mării Nordului. 
Este vorba de „Radio Nordsee", 
„Radio Veronica" și „Radio Ca
roline".

în 1960, un grup de mari ne-

gustori de radioreceptoare, două 
case de discuri și unele agenții 
de comerț din Olanda, neliniș
tite de pătrunderea în eterul 
olandez a emisiunilor posturilor 
de radio-pirat britanice, au ho- 
tărit să pună pe picioare un „pi
rat radiofonic" propriu, care să 
faciliteze reclama lor comercială. 
Așa a apărut „Radio Veronica". 
După „Veronica", in iunie 1976, 
a apărut „Radio Nordsee". Ulti
mul ancorat „in zona olandeză" 
a fost „Caroline" — proprietatea 
irlandezului Roman O’Rahilly, 
sosit acolo în urmă cu un an 

. după ce autoritățile britanice 
i-au interzis prezența în apro
pierea coastelor Angliei.

în ee privește, „Veronica" și 
sora ei mai linără „Radio Nord
see" au făcut afaceri strălucite. 
Ele au avut un rol foarte im
portant în manipularea reclamei 
în Olanda. Marele „boom" al 
caselor de discuri olandeze (care 
și-au mărit de aproape zece ori 
volumul vînzărilor în perioada 
1960—1972) este, în mare măsu
ră opera reclamelor muzicale 
difuzate de cele două posturi de 
radio-pirat. Evident, cei care au 
profitat de pe urma acestor 
posturi de radio au fost firmele 
comerciale care și-au lansat o 
reclamă obsedantă cu cheltuieli 
relativ modeste, precum și ac
ționarii din umbră ai. celor două 
..întreprinderi radio plutitoare" 
care au realizat venituri nete de 
peste 45 milioane guldeni. Toc
mai proporțiile acestei „afaceri 
cu publicitate" și caracterul no-

civ al unei mari părți a recla
melor difuzate de „Veronica" și 
„Nordsee" (reclame care induc 
în eroare și lovesc in interesele 
consumatorilor) au determinat 
votul din parlamentul olandez.

Patronii și comanditarii lui 
„Veronica" și „Radio Nordsee" 
nu se dau insă bătuți. Imediat 
după votul din Camera de la 
Haga directorul radio-piratului 
„Veronica" declara : „Vom deve
ni legali". Conform legislației 
din Olanda, oricare cetățean 
olandez poate întemeia o socie
tate de radio-emisie și poate 
obține aprobarea guvernamen
tală pentru ore de emisie, dacă 
îndeplinește două condițiuni :

— dovada existenței a 15 000 
abonați — plătitori la început și 
a 100 000 după un an de activi
tate ;

— programul de emisiune să 
răspundă unei necesități de or
din cultural, politic sau religios.

Prin promisiuni de premii 
„Veronica" a și izbutit să raco
leze de pe acum 100 000 de abo- 
nați-plătitori iar „Radio Nord
see" peste 25 000.

A doua condiție este însă im
posibil de îndeplinit deoarece 
este foarte clar că respectivele 
posturi-pirat nu răspund decit 
necesităților unor manipulări cu 
publicitate în interesul unui 
grup restrins de afaceriști.

Vom asista deci, la dispariția 
din eter a ultimilor mohicani ai 
pirateriei radiofonice organizate?

Securitate
Luind cuvintul in cadrul șe

dinței de dimineață, reprezen
tantul Marii Britanii, Donald 
Maitland, a calificat acțiunea 
drept „nejustificabilă și inadmi
sibilă. Delegația mea. — a spus 
el — nu poate accepta ideea ca 
un guvern să fie îndreptățit de 
a lua legea in propriile .mîini și 
de a comite acte de violență 
absolut incompatibile cu drep
tul internațional".

Reprezentantul Franței, Jac
ques Lecompt, a apreciat că 
este de datoria Consiliului să 
condamne deschis și în unani
mitate acțiunea israeliană".,

In intervenția sa, delegatul 
Republicii Populare Chineze, 
Chuang Yen, a reclamat con
damnarea în modul cel mai se
ver a Israelului pentru violarea 
suveranității Libanului și a nor
melor aviației civile.

Reprezentantul iugoslav, ■ Mil- 
jan Komatina, a declarat, la 
rîndul său, că este' necesar ca 
Consiliul să „condamne cu *ho- 
tărire și să interzică repetarea 
actelor de terorism de această 
natură în scopul asigurării secu
rității transportului aerian in
ternațional".

Joseph Odero-Jowi (Kenya) 
s-a pronunțat pentru adoptarea 
de măsuri care să reflecte „re
probarea internațională a ac
țiunii israeliene".

sa,

P. N.

Luni după-amiază, în zona 
Golfului Suez a avut loc un 
incident între unități navale 
egiptene și israeliene — in
formează agențiile interna
ționale de presă.

Potrivit unui purtător de 
cuvint militar al R. A. Egipt, 
citat de agenția M.E.N., uni. 
tățile navale de apărare e- 
giptene și bateriile de coas
tă au interceptat șase vede
te israeliene, care s-au apro
piat de țărmul egiptean, in 
regiunea localității Addbiya, 
la sud de Suez. Una dintre 
ele a fost lovită. Forțele 
inamice — a arătat purtăto
rul de cuvint — au suferit 
pierderi, retrăgindu-se spre 
est după 15 minute, sub 
acoperirea elicopterelor și 
avioanelor.

Un comunicat oficial di
fuzat la Tel Aviv, afirmă că 
forțele israeliene au deschis 
focul după ce au fost ataca
te în timp ce efectuau o ac
țiune de patrulare la nord- 
vest de Ras Sudar. Se pre
cizează că, în cursul inci
dentului. care a durat 15 mi
nute. doi soldați israelieni 
au fost răniți ușor, iar una 
din cele două vedete egip
tene a fost lovită.
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