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NU RESEMNARE, 
CI ACȚIUNE 
ENERGICĂ l

Fiind una din ramurile, hotărttoar» 
ale dezvoltării economiei noastre na
ționale. industria chimică a benefi- 

ist an de mari fonduri de 
întru construirea de noi 
mologice. paralel cu mo
li dezvoltarea capacități- 
ve existente. In 10 luni, 
ii Ministerului Industriei 
realizat circa 75 la sută 

nual de investiții și 85 la 
el de construcții-montaj. 
aceste două cifre modes- 
tn în vedere timpul foâr- 
latele statistice existente 

.. brie consemnau că în
brie și decembrie au mai 
js în exploatare 34 de 
capacități de producție 

■ unele de mari proporții 
numai 27 de obiective 
:îte își începuseră activi
st acea dată. Indiscutabil, 
proporție considerabilă, 

din partea principalilor 
unzători pentru îndepli- 
,ui de investiții, în aceste 
imini ale anului, eforturi

anului, cind, practic, la acea dată 
expiră termenul de punere în func
țiune.

Cit privește întîrzierile care se 
mențin la execuția obiectivelor de la 
uzina „Colorem" Codlea și instala
ția de acetilenă din carbid de la 
Combinatul chimic din Craiova, a- 
cestea sînt determinate de modul de
fectuos în care lucrează constructorii 
și de nerespectarea contractelor de 
către furnizorii de utilaje. Se între
zăresc însă șanse pentru punerea 
parțială în funcțiune a instalațiilor 
de la Codlea.

— Cele aflate plnă acum 
ne-au edificat asupra intervenției 
autoritare, eficace pe care trebuie 
să o exercite mai ales acum, in 
partea finală a execuției planului 
de investiții, titularul de investiții, 
In vederea sincronizării eforturi
lor celorlalți factori, pentru mobi
lizarea. lor la maximum. Situația 
precară In care continuă să se 
mențină numeroase obiective o pu
neți în seama constructorilor, fur
nizorilor de utilaje din țară sau 
din import. Titularul de investiții, 
care poartă întreaga răspundere 
pentru moaul în care sini chel- 
tuiți banii poporului, nu poate fi 
socotit, insă un „martor" sau 
„spectator" la execuția planului.

— Indiscutabil, întreaga răspun
dere pentru realizarea planului de
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îndeplinit
Fabrica de confecții din 

Vaslui și-a realizat planul ă- 
nual la toți indicatorii, cu 35 
de zile înainte . de termen.

De la începutul anului s-au 
produs peste plan 40 000 bu
căți confecții, valoarea pro
ducției suplimentare a mărfii 
vînduie și încasate în această 
perioadă fiind de 20 milioane 

. lei. Numărul sortimentelor li
vrate de iabrica vasluiană a 
ajuns în prezent la 14.

întreprinderea furnizează a- 
nual un număr de 144 000 uni
forme școlare pentru elevi, 
precum și o gamă bogată de 
costume bărbătești 
fine și fire medii.

★

Colectivul fabrici! 
celular autoclavizat, 
drut întreprinderii de prefa
bricate de Ia Craiova, care 
și-a îndeplinit sarcinile pla
nului anual, a realizat în plus, 
prin depășirea parametrilor 
proiectați la toate instalațiile, 
circa 6 000 mc produse din 
beton celular autoclavizat, ob- 
ținînd un volum suplimentar 
de economii, la prețul de cost, 
în valoare de circa 1 500 000 
lei.

în conformitate cu înțelegerea 
realizată, la începutul lunii decem
brie a.c. va avea loc la Moscova 
întâlnirea conducătorilor 
și de stat ai Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii 
Cehoslovace, Republicii

te Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Socialiste Ro
mânia, Republicii Populare Unga
re și Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste, în vederea unul 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme Internaționale actuale.

! asigurate condițiile pen- 
zarea ințegra.lă a planului 
re in funcțiune ?

răspunsul la o asemenea 
r trebui să se rezume la 
ernative : da'său nu, și 
mult — ne-a spuș inter
ii' cazul de față nu pot 
o asemenea concizie, în- 

ția celor 34 de obiective 
care au mai rămas de pus 
î în acest an, este destul 
ă și nuanțată. De aceea, 
eații găsesc că sînt. utile, 
ientru 11 dintre obiective
le : execuția celorlalte 23 
> evoluează conform aș- 
oastre și ele vor începe 
la timpul oportun.
îtalații, a căror punere în 
te încă incertă și în nio- 
iță, sînt localizate la gru- 
ot de la combinatele chi- 
■aiova și Turnu Măgurele, 
AN din cadrul Combina- 
himic de la-Pitești, la 
lodlea. Execuția instala- 
rupurile de azot ale com- 
mice din Craiova și Tur- 
este de mai multă vreme 

___ c...... Dificultățile mecanice și 
tehnologice care au survenit pe par
cursul probelor tehnologice și care 
nu au fost încă integral înlăturate, au 
făcut imposibilă declararea punerii 
in funcțiune a acestora.

Din cauza lipsei de forțe de con
strucții, o bună perioadă de timp și 
apoi, datorită numeroaselor modifi
cări pe care le-a solicitat în ultima 
vreme furnizorul străin al instalațiilor 
de clorură de cianurii, cianură de so
diu și izotriazodon din cadrul Combi
natului petrochimic Pitești, lucrările 
<ie construcții și montaj au întîrziat 
mult și nu vor. putea fi terminate 
deoît cel mai devreme spre sfîrșitul
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Țelul nobil al formării 
conștiinței socialiste a tineretului

Formarea conștiinței so
cialiste a tineretului, gene
rație după generație, pre
supune o preocupare mul
tilateral desfășurată ' — 
concepută științific și pe 
baza unei concepții de 
perspectivă — la care sînt 
chemați să participe între
gul corp profesoral, orga
nizațiile de partid și tine
ret, întreaga opinie publi; 
că. In cele ce urmează mă 
voi referi, îndeosebi, la ro
lul procesului cotidian de 
învățămînt în realizarea a- 
cestui înalt țel, pentru că, 
după părerea mea, reeva
luarea activității . educati
ve desfășurate de corpul 
profesoral trebuie să în
ceapă cu competența fun
damentală a muncii noas
tre.

Discutînd despre reuși
tele sau neîmplinirile mun
cii educative din anumite 
școli, unii colegi le explică 
prin influența mai mare 
sau mai mică a • diferite
lor activități cu caracter 
extradidactic. Asemenea 
explicații mi se par cel pu
țin discutabile. Desigur, nu 
neg cîtuși de puțin rolul a- 
eestora, dar cred că meni
rea lor trebuie să fie apre
ciată Sa contextul general

al procesului instructiv-e- 
ducativ. După părerea mea, 
atunci cîr.d intr-o școală 
sa.ii alta nu sîntem mulțu
miți cu rezultatele muncii 
educative, izvorul deficien
țelor trebu’e căutat. în pri
mul rînd, în modul în care 

■se. desfășoară procesul de 
învățămînt.

Fundamentată pe învăță
tura marxist-Ieninistă, 
școala noastră este deopo
trivă principalul instru

Prof. Onița GLIGOR

că și umanistă, cu o soli
dă pregătire filozofică ma- 
tefialîst-dialectică și poli
tică. Desigur, posibilitățile 
pe care le oferă actuala 
structură a școlii nu se

viață profund materialis
te, o conștiință socialistă 
care să-și pună pecetea a- 
supra întregului mod d« * 
munci și trăi.

Desigur, corpul profeso
ral onorează nobila sa mi
siune. Xu este insă mai ou- 
țin adevărat că posibili'a- 
țile educative de care dis
punem nu siht valorificate 
pe deplin. Dar să concreti
zăm. Nu trebuie să cauți 
prea mult pentru ș deseo.-

TUTURORNUMITORUL COMUN AL 
MOMENTELOR Șl ACTIVITĂȚILOR ȘCOLII

ment de culturalizare a ti
neretului și de formare a 
conștiinței sale socialiste. 
Pentru că în condițiile con
temporane conștiința socia
listă presupune îmbinarea 
organică a elanului revolu
ționar, a hotărîrii de a te 
angaja plenar în edificarea 
socialistă a patriei, cu o 
temeinică cultură științifi-

transformă de la sine in 
realitate. Prin definiție căr
turar și militant social, 
profesorul este chemat să 
asigure reușita întocmai 
a acestei cerințe logi
ce a procesului educa
țional, folosind experiența 
sa pedagogică pentru a 
fundamenta la elevi cunoș
tințe bogate, convingeri de

peri atît în conținutul unor 
manuale, cît și în' unele 
lecții prezentate de profe
sori în clasă o tendință pe 
care aș numi-o formalisih- 
educatîv. concretizat în ci
tarea stereotipă a unor te
ze și exemple, care se re
petă ' neschimbat de un șir 
lung de ani. rupte de reali
tatea mereu în dezvoltare

a societății noastre, exem
ple ce spun foarte puțin e- 
levului. Adeseori, de pildă; 
in predarea le.cți.lor ue 
chimiei, fizică etc. se po
menește in grabă, uneori 
,-hiar după ce a sunat a.e 
recreație. numele eitorva 
obiective ale industriei .so
cialiste. iar profesorul crede 
•că s-a achitat de îndatori
rea sa tur.ciamenta.â ae 6 
ajuta tineretul să eunoa'sca. 
temeinic realitățile ;!ir. 
țară, rezultatele și țeluri
le efortului întregului po
por pentru edificarea s .- 
cialistă a patriei D’n pă
cate, la o asemenea practi
că îndeamnă vrind-nevrinti 
și unele lucrări de peda
gogie, didactică sau meto
dică. M-aș referi apoi la 
lecțiile de științe umaniste, 
de ’«torie. d6 '’teratură ro
mână. :a lecțiile de științe 
umaniste. în ee,”>re. care o- 
feră o muli’tudine de va
lențe educative capabile să 
ducă la formarea profilului 
moral-politic al tinerilor, la 
cultivarea sentimentelor de 
responsabilitate socială a 
generațiilor tinere. Deși a- 
cest fapt rămîne tinanirr 
acceptat în teorie, in prac-

(Continuare în pag. a Il-a)
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foîba! în fața marii 
confruntări „Mexico 
70" (convorbire cu 
antrenorul Angelo Ni- 
culescu); Schimbare 
de lider în divizia A.

® Volei: Dinamo—Ra 
pici, un derbi aștep 
lat.

® llie Năstase — reve 
lațio turneului „o 
pen" de la Stock

Poporul român sărbătorește la 
1 decembrie împlinirea a 51 de ani 
de la mărețul eveniment care a mar
cat realizarea statului național unitar 
român — unirea Transilvaniei cu- 
România

Prin împlinirea străvechii și arză
toarei năzuințe a românilor de pe 
ambele versante ale Carpaților, prin 
roiul deosebit pe care l-a jucat în di
namizarea ansamblului procesului de 
dezvoltare a societății românești, ac
tul de la 1 decembrie 1918 s-a înscris 
în istoria patriei noastre ca unul din 
momentele cele mai de seamă, lr.- 
trind definitiv în conștiința poporu
lui. în patrimoniul celor mai scumpe 
tradiții ale sale. Pe drept cuvînt to
varășul. Nicolae Ceau.șescu , aprecia 
unirea Transilvaniei cu România ca 
„nna din cele mai glorioase pagini 
din istoria noastră națională, c vir- 
torie strălucită dobîndită de poporul 
român pe drumul afirmării sale ca 
națiune de sine stătătoare’' „Încunu
nare a aspirațiilor de veacuri ale po
porului nostru pentru eliberarea na
țională, — sublinia secretarul general 
al P.C.R. — rezultat al luptei duse 
de cele mai înaintate forțe social- 
politice ale vremii — in cadrul că
rora rolul botărîtor l-au avut masele 
populare —' unirea din 1918 a repre
zentat o adevărată piatră de hotar in 
dezvoltarea României moderne"

Sînt cunoscute premisele actului 
istoric de la 1 decembrie 1918. Pe te
melia omogenității structurii econo
mice. sociale și culturale a-întregului 
teritoriu locuit din timpuri străvechi 
de români, a limbii unitare. între ță
rile române s-au dezvoltat de-a lun
gul veacurilor, in pofida fărîmițării 
feudale, legături multilaterale inten
se care au alimentat și întărit mereu 
conștiința unității de nearp și de 
limbă Exprimată explicit de cei mai 
de seamă cărturari români fncâ din 
secolele XV—XVI, această conștiință 
s-a manifestat tot mai viguros cu 
scurgerea vremii, aprinzind în inima 
poporului și întețind hotărîrea sa de 
a înlătura vremelnicele granițe din
tre fiii aceluiași neam.

Dacă premisele unității statale se 
intîlnesc în vremurile îndepărtate ale 
istorie’ noastre. înfăptuirea ei a de
venit stringentă, ’n specia! încebind 
iin secolul tretut cinci pe măsura 
dezvoltării relațiilor căpitalist:-.-, înlă
turarea fârim-țării statale feudaie, 
făurirea statului național unitar s-au 
impus ca o necesitate obiectivă, ca o 
condiție indispensabilă de care de
pindea înscrierea poporului român pe 
orbita progresului, alături de țările 
avansate ale Europei. Tocmai de 
aceea, ideea Unirii s-a afirmat
atlta forță în conștiința sociâiă a 
epocii, figurină alături de revendică-

rile sociale pe frontispiciul revoluției 
din 1848, devenind., cauza scumpă a 
tuturor claselor și categoriilor sociale, 
a întregului. nostru popor.

Primul și hotărîtorul pas spre uni
ficarea statală l-a constituit unirea 
Moldovei cu Țara Românească, in ia
nuarie 1859 Acel mare moment al te-

(Continuare In pag. & ÎJ-a)
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® Alîe știri din țară și 
de peste hotare.

(în pag. a III-a).

0 contribuție de seamă
F

româno-britanice
înscrisă oe linia eforturilor Româ

niei de a lărgi neîncetat sfera rela
țiilor și contactelor pe plan interna
țional. vizita oficială făcută în Ma
rea Britanie intre 24 ș: 29 noiem
brie ‘de președintele Consiliului de 
Miniștri, lon Gheorghe Maurer, la 
Invitația premierului britanic Harold 
Wilson, a fost urmărită cu deosebit 
interes de opinia publică.

Vizita reprezintă o continuare a în- 
tîlnirilor si contactelor bilaterale care 
au avut loc în ultimii ani la diferite 
nivele, marcîn.d astfel cursul ascen
dent al dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări. în același timp, schim
burile de vederi cuprinzătoare pe 
care le-a. prilejuit au adus o contri
buție importantă la adîncirea cu
noașterii reciproce, au deschis noi 
perspective pentru intensificarea și 
lărgirea acestor relații.

O trăsătură pregnantă a întregii 
vizite a fost abordarea problemelor 
intr-un spirit de lucru concret, cons
tructiv. creîndu-se astfel o atmosferă 
de prietenie, cordialitate și înțelege
re mutuală în cursul vizitei, premie
rul ion Gheorghe Maurer și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mănescu, 
au fost primiți de Maiestatea Sa re
gina Elisabeta a Il-a.

Ei au purtat convorbiri oficiale cu 
primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, cu ministrul afaceri
lor externe și al Commonwealthului,

Michael Stewart, și'cu alți membri a! 
cabinetului, cu care prilej a fost exa
minată o . gamă largă de probleme 
privind raporturile bilaterale româno- 
br.itanice, precum și principalele as
pecte ale situației internaționale.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față d« modul favorabil în 
care evoluează relațiile dintre Româ
nia și Marea Britanie, întemeiate pe 
încredere, și respect reciproc. In
tr-adevăr. atît aranjamentul comer
cial pe 5 ani, încheiat în octombrie 
1988. cît și acordul de cooperare eco
nomică. industrială și tehnică din 
martie 1967. au permis conturarea 
unui cadru de activitate comună In 
vederea valorificării multiplelor po
sibilități de cooperare, pe care le o- 
feră atît nivelul ridicat al industriei 
și .tehnicii britanice, cit si potențialul 
economic în plină dezvoltare al 
României. Remarcabilă în această 
evoluție este, o dată cu dezvoltarea 
schimburilor comerciale, trecerea 
trentată și tn tot mai mare măsură 
la forme superioara de cooperare — 
economică.. tehnologică, științifică, 
culturală — In interesul ambelor 
țări.

Vizita a scos tn evidență noi posl-
Ada GREGORIAN 
Liviu RODESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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( Din sumarul revistei

CLUJ (prin telefon). — 
Clujul cunoaște, din nou, 
zilele unei sărbători a ar
tei. Se aniversează aici, in
tr-o atmosferă solemnă, se
micentenarul celor două in
stituții artistice, inimă cul
turală a orașului : Teatrul 
Național și Opera Română.

Locuitorii Clujului — pu
blicul, ale cărui exigențe și 
ovații au stimulat necon
tenit nivelul celor două 
arte — soli ai culturii ro
mânești de pretutindeni, 
umpllnd pini la refuz sta
lurile. lojile și balcoanele, 
și-au dat intilnire aici cu 
emoția pe care o îndrep
tățește un asemenea mo
ment solemn. x

Acum o jumătate de 
veac, s-a pus o dată cu 
prima ridicare de cortină, o 
piatră de temelie la edifi
ciul artei noastre, prin crea
rea Teatrului Național și 
a Operei Române din Cluj, 
devenind astfel realitate o 
aspirație de secole. Naște
rea instituțiilor artistice 
mult rîvnite a fost o bine
meritată încununare a unei 
prestigioase tradiții a artei 
românești pe aceste melea
guri.

Clujul a sărbătorit acum, 
cu adâncă pietate, acea pia
tră de temelie și pe ‘ctito
rii ei; dar și întreaga zi
dire care s-a ridicat pe ea, 
an de an, timp de cinci

decenii. O zidire care, ase
menea celei legendare atri
buite Meșterului Manole, 
s-a înălțat prin pasiunea, 
dăruirea și nu o dată prin 
sacrificiul mai multor ge
nerații.

Unii dintre cei aflați zi
lele acestea în lăcașul săr
bătoririi, au avut fericitul 
prilej de a contribui sau 
de a asista la primele re
prezentații teatrale și mu
zicale de pe această scenă, 
la reușita primei stagiuni. 
„Et in Arcadia ego... pri
veam și eu — ca toți cei 
prezenți — înfrigurat de 
emoție, cu ochii trupului și 
ai sufletului, lumina, de
corurile, actorii și jocul, ce 
mi se păreau un basm", 
spunea prof. acad. C. Dai- 
coviciu.

Pentru cei mai mulți, 
însă, semicentenarul a mar
cat o strădanie pioasă de 
evocare, cu ajutorul amin
tirilor celor rămași în via
ță, a acelor seri inaugura
le, de descifrare plină de 
recunoștință a semnificații-/ 
lor și consecințelor lor mul
tiple Mai mult, aniversarea 
semicentenară, în acest an 
in care Congresul al X-lea 
a deschis noi, glorioase 
perspective, a prilejuit un 
moment de bilanț și de 
nouă, responsabilă anga
jare a slujitorilor scenei 
clujene.

Oglindind viața și spiri
tualitatea poporului, cele 
două instituții din Cluj au 
jucat un rol de seamă în 
propulsarea artei socialiste, 
in reflectarea problematicii 
și cultivarea idealurilor o- 
muluî noii noastre socie
tăți, in cultivarea patriotis
mului, a prieteniei intre 
oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități.

De ultimul sfert de veac 
al vîrStei jubiliare se lea
gă o mai înaltă conștiință 
de sine a artei clujene, 
care a mărit puterea de 
influențare n teatrului și 
muzicii românești, care a 
adus țării prestigioase suc
cese internaționale.

A vorbi de tinerețea u- 
nor instituții semicentena
re poate părea un act de 
politețe. Nu este cazul 
„sărbătoritelor" clujene! 
Teatrul Național și Opera 
Română din Cluj rămîn 
mereu tinere prin efortul 
lor perseverent de a pro
mova o artă inspirată din 
realitatea poporului, o artă 
de largă, puternică rezo
nanță, o artă pe măsura 
realităților României socia
liste de azi.

Artistul poporului Geor
ge Calboreanu, vorbind la 
adunarea festivă, spunea : 
„Ctitorite pe vremea Ze- 
pelinelor, Teatrul și Opera

din Cluj rămîn tinere și 
mereu actuale și în vremea 
zborurilor in lună, prin 
scopurile nobile pe care și 
le-au propus și pe care 
le-au urmat fără preget : 
lupta pentru o viață 'mai 
bună, pentru generozitate, 
pentru lumină și cultură. 
Teatrul și opera, dramatur
gul, compozitorul și au tis
tul interpret înving mereu 
prin prezența lor umană ; 
prin situarea în miezul 
fierbinte al vieții poporului 
pe care îl reprezintă". Ar
tiștii clujeni intră în cel 
de-al 51-lea an al activită
ții lor atenți la pulsul vie
ții, la imperativele timpu
lui. Ei sint hotărîți ca, așa 
cum se spunea in Mesajul 
adresat cu acest prilej de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „să-și închine în 
și mai mare măsură talen
tul și capacitatea creatoare 
înfloririi artei noastre so
cialiste, realizării unor 
spectacole tot mai valoroa
se care să dea o înaltă ex
presie artistică vieții noi a 
poporului nostru, momen
telor glorioase din istoria 
sa, idealurilor sale de pace, 
luptei popoarelor pentru 
libertate socială și naționa
lă, pentru independență, 
suveranitate și progres so
cial".

O După „Britannicus", montat la 
Piatra-Neamț, o altă celebră lucrare 
a clasicului francez Jean Racine va 
fi prezentată spectatorilor români 
în această stagiune. Este vorba des
pre „Fcdra" pusă în scenă la Tea
trul „Maria Filotti" din Brăila. Re
gia : Dumitru Dinuleseu. Scenogra
fia : Victor Crețulescu. In rolurile 
principale : Ileana Radu, (în fotogra
fie), Nicolae Ivănescu, Petre Simio- 
nescu. Carmen Roxin.

• La Teatrul național „Vasile 
Alecsandri" din Iași a avut loc vi
neri, 28 noiembrie, premiera celui 
de-al doilea spectacol realizat în 
cadrul „Studioului tînărului regi- 
zor“ : „Pelicanul" de August Strind-

că unor ecouri interioare, mărturi
sește obsesia diferențierii de modele 
prestigioase.

STăMPE ITIMENE VEGHI
Stampele în culori prezentate în 

cadrul expoziției recent deschise în 
sala I.R.R.C.S. fac parte dintre 
prețioasele, prin raritatea lor, măr
turii ale începuturilor activității edi
toriale în întreaga lume. Realizate la 
Amsterdam, în jurul anului 1680, în 
atelierul lui Johann Blaeu și reunite 
în celebra lucrare „Theatrum SaDau- 
diae‘‘, ele refac, după mai bine de 
300 de ani. pentru privitorul contem
poran, imaginea regiunilor de la poa
lele Alpilor. Este reconstituirea do
cumentară aproape perfectă din punct 
de vedere topografic a unor monu
mente, fortărețe, edificii și orașe, 
dintre care unele dispărute, altele 
devenite azi monumente istorice. Dar 
nu numai atît. Spațiul obiectiv pre
zentat deschide căi nebănuite fante
ziei, se juxtapune spațiului mental, 
compenetrîndu-se cu acesta. Realita
tea locurilor este stăpînită natural, 
spontan, dar concentrîndu-și în ace
lași timp capacitatea de a fabula în 
interiorul realului. Elementele ima
ginii, cîrmuite cu luciditate, delimi
tate Inginerește, prind în conturele 
lor o lume închegată și articulată pe 
deplin, un univers propriu și neaș
teptat, dar nu mai puțin uman. Pre
zența clădirilor, masivă și tăcută, 
străzile piețele vaste impresionea
ză ca și viața sugerată prin vegetație 
sau siluetele ce animă tot acest de-1 
cor. Grija pentru finisarea fiecărei 
stampe, acuratețea în realizarea lor 
este dusă pînă la o surprinzătoare 
perfecție tehnică a limbajului, per
fecție impusă și pe deplin corespun
zătoare stilului.

BNGELfî POPS BRfiDEM
Prima expoziție personală a picto

riței Angela Popa Brădean, deschisă 
într-una din sălile Galeriilor de artă 
din Bd. Magheru, se menține în peri
metrul comunicărilor afective Natu
ra, peisajul („Case". „Case pe deal") 
oferă sursa directă a unei emoții li
rice. Mai puțin reproducerea fizică a 
unui personaj, cît reprezentarea unei 
anumite tipologii predilecte portre
tele („Țărancă1', „Cap de țărancă") 
și unele compoziții („Concertul") mar
chează căutări în'direcția aflării unui 
sens mai adine al umanului, al sta
bilirii unui dialog mai evident cu me
diul înconjurător Cromatica pictu
rală reținută, sobră, subordonată par

MiiRm corn
Dimensiunile reduse ale celei de-a 

doua săli de expoziție din Bd. Ma
gheru nu oferă cadrul cel mai po
trivit punerii în valoare a lucrărilor 
sculptoriței Maria Cocea, lucrări ale 
căror proporții monumentale ar fi 
necesitat un spațiu de expunere mai 
amplu, poate chiar integrarea lor în- 
tr-un anume tip de peisaj.

Tema aleasă („Maria de Mangop", 
„Domniță cu prunc") este uneori 
prilej de descoperire a unei zone de 
poezie în care caracterul decorativ, 
contribuind la reconstituirea mentală 
a unui evocator cadru istoric, înles
nește trecerea spre o artă uman sem
nificativă. Caracterizate printr-o sin
teză impunătoare și robustă a expre
siei plastice, cele cîteva lucrări ex
puse caută și găsesc sugestii tema
tice în însăși forma,inițială, naturală, 
a blocului de piatră pi ea puțin pre
lucrat ulterior. .

★
Alături de aceste expoziții. Gale

riile de artă ale Capitalei prezintă 
în continuare în Sala Kalinderu, ex
pozițiile Nicolae Adam, Nicolae Sava
— pictură. Dimitrie Voicu — cera
mică. și primele manifestări per
sonale ale ceramistului Constantin 
Nirca — sala din Calea Victoriei, nr. 
132 — și ale pictoriței Letiția Bucur
— Ateneul tineretului — aleea Ale
xandru.

Săptămîna aceasta vor putea fi vi
zitate o serie de noi expoziții, ale că
ror vernisaje ar fost anunțate.

— în sălile d>n str Mlhai Vodă', 
nr. 2 - expoziția de pictură Gheor- 
ghe Glauber.

— Schițe de decor și costume crea
te pentru film de artistul scenograf 
Ltviu Popa — «ala din bd „Nicolae 
Bălcescu"

— „Grafica pe. film" — expoziția 
Gabrielei Barcan, într-o sală a Mu

zeului Zambaccian special destinată 
manifestărilor tinerilor artiști

— O mențiune specială se cuvine 
expoziției de felicitări recent deschisă 
!n Galeriile de artă din bd „Nicolae 
Bălcescu". care reunește sub semnul 
ingeniozității și fanteziei numele a 
peste 40 de artiști bucureșteni

Marina PREUTU

în comuna Băleni, județul Dîmbo
vița, s-a sărbătorit duminică 100 de 
ani de la înființarea școlii din această 
veche așezare rurală.

Manifestările centenarului au oca
zionat deschiderea unei expoziții co
memorative. care înfățișează în ima
gini și documente activitatea școlii 
în cei 100 de ani de existență, dezve
lirea unor plăci comemorative închi
nate dascălilor înaintași, precum și 
serbări cultural-sportive

Printre persoanele oficiale pre
zente s-a aflat tov. Constantin Stă- 
tescu, membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului de Stat, deputat 
în M.A.N. pentru circumscripția elec
torală Bâleni.

Intr-o atmosferă entuziastă, par- 
tlcipanții la adunare au adresat Co
mitetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care se spune, printre al
tele :

„Cadrele didactice, elevii de ieri și 
de azi ai liceului din Băleni, întru
niți in adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi centenarului acestui fo
car de cultură, ,își exprimă și cu 
acest prilej recunoștința fierbinte și 
profunda mulțumire față de Parti
dul Comunist Român, de Comitetul 
său Central, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru grila deosebită cu 
care înconjurați școala și pe sluji
torii ei. Dorim să vă încredințăm că 
vom face tot ce ne stă in putință 
pentru a da patriei tineri multilate
ral pregătiți, constructori de nă
dejde ai societății noastre socialiste".

☆
Duminică la Corabia a avut loc o 

adunare festivă dedicată aniversării 
semicentenarului liceului teoretic din 
localitate, la care, alături de cadrele 
didactice și elevii liceului, au luat 
parte foști profesori și elevi O deo
sebită emoție au produs scrisorile de 
salut trimise cu acest prilej de tova
rășul Ștefan Voitec. membru al Co
mitetului Executiv al C.C al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale. care și-a p.etrecut anii copilă
riei in această localitate, și de prof, 
dr. docent Tudor Ionescu, fost mem

bru al primului consiliu profesoral 
al liceul ii

într-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au adresat o telegramă Co
mitetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, printre altele :

. „Organizația de partid și organiza
ția de tineret, profesorii din liceul 
nostru asigură conducerea partidului 
pe dv. personal' tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că vom munci neobosit 
pentru traducerea în viață a măre
țelor sarcini trasate de cel de-al 
X-lea Congres al PC.R Ne angajăm 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru educarea tineretului în spiri
tul glorioaselor tradiții de luptă ale 
partidului și poporului nostru, devo
tați trup și suflet cauzei comunis
mului, capabili să preia și să ducă 
mai departe nobila sarcină de ridi
care a României socialiste pe culmile 
cele mai înalte ale culturii și civili
zației".

v *
O adunare impresionantă a fost pri

lejuită și de sărbătorirea a 100 de ani 
de existență a liceului „Petru Rareș" 
din Piatra Neamț. în cadrul căreia, 
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, a fost adoptat textul 
unei scrisori adresate ' Comitetu
lui Central at P.CR., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune „Manifestările centena
rului liceului „Petru Rareș" în
seamnă pentru corpul profesoral și 
elevii săi încă un prilej pentru a-și 
exprima întregul atașament la po
litica înțeleaptă marxist-leninistă a 
partidului, pe care se angajează să o 
urmeze neabătut să contribuie la în
făptuirea ei Ele înseamnă totodată 
o înaltă cinstire pentru tot ceea ce a 
fost valoros în acest veac de exis
tență a liceului, un omagiu fierbinte 
pentru ceea ce este școala în pre
zent, un hotărît angajament al pro
fesorilor și elevilor săi de acum și de 
mîine de a munci ți a învăța pe mă
sura viitorului . minunat ai patriei 
așa cum a fost prefigurat cu clar
viziune de Congresul al X-lea al 
partidului". (Agerpres)

■/

Natalia STANCU

Premierele săptămînil viitoa
re aduc. în repertoriul cinema
tografelor noastre, trei filme de 
genuri diferite.
• Realizat cu sensibilitate șl 

cu o nuanțată înțelegere a psiho
logiei adolescentine, filmul so
vietic Să trăim pînă luni este o 
dezbatere contemporană pe tema 
educației, a responsabilității. 
Bine interpretat sub bagheta re
gizorului Stanislav Rostoțki, a- 
cest film a fost distins cu un 
premiu de aur la ediția din acest 
an a Festivalului cinematografic 
internațional de la Moscova.

e Filmul iugoslav Cînd se aud 
clopotele a figurat, de asemenea, 
în palmaresul festivalului mosco
vit — primind medalia de ar
gint. Este o evocare vibrantă a 
destinului unui partizan în anii 
eroici ai războiului antifascist.

e Titlul filmului Jocul care 
ucide ne avizează asupra genu
lui acestei coproducții italo- 
franceze. Tensiunea aventurii 
este însoțită, de astă dată, de a- 
plecarea realizatorului spre dra
ma psihologică.

berg, în regia lui George Rada, stu
dent în anul al V-lea (clasa de regie 
a prof. Ion Olteanu de la I.A.T.C.).

o La Teatrul ,,A1. Davilla" din 
Pitești a avut loc marți, 25 noiem
brie, premiera piesei „Noaptea șofe
rilor" de Corneilu Marcu, în regia 
tînărului regizor Radu Boroianu 
(scenografia : Emil Moise).

o în cursul săptămînil acesteia 
vom putea vedea la Teatrul „C. I. 
Nottara" două noi spectacole. Este 
vorba despre „Othello" de William 
Shakespeare — joi, 4 decembrie. Re
gia : Cornel Todea. Scenografia : 
Doina Levința. în rolurile principale: 
Ion Dichiseanu, Mircea Anghelescu, 
Lucia Mureșan, Dora Cherteș.

Cea de-a doua premieră — sîmbă- 
tă, 6 decembrie — va fi „Dialog des
pre dragoste" de Horia Deleanu, în 
regia lui Ion Olteanu. Scenografia : 
Mircea Marosln. Distribuția : Anda 
Caropol, Ioana Manolescu, Alexandru 
Repan.

« La 6 decembrie, Teatrul „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad va prezenta 
premiera comediei lui Radu Stanca 
„Critis sau gîlceava zeilor". Regia : 
Cristian Nacu Scenografia : Mircea 
Nicolau.

» După „Văduva" de Vojslav 
Kuzmanovîei (regia Mihai Pascal), 
Teatrul radiofonio va prezenta, în 
premieră, luni, 1 decembrie, „Veao 
de iarnă" de Ion Omescu (regia : 
Paul Stratilat) Din distribuție fac 
parte : George Calboreanu, Ion Ca- 
ramitru. Gh. Cozorici, Simona Bon
doc.

0 Vă place Brahms T : PATRIA
— 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT - 
10 ; 13 , 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Operațiunea Lady Chaplin : 
REPUBLICA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16,30 ; 18,45 ;
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Jocul care ucide : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45, FESTIVAL — 8,45 t 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Blow-up : CAPITOL — 9,45 ;
12.30 • 16, CINEMATECA (în sala
cinematografului ----  ‘ * "
12 ; 14.
O Să trăim pînă luni : CAPITOL
— 18,30 . 20,45.
A Cînd se aud 
TORIA — 9 :
18.30 ; 20,45.
0 Frații Karamazov :
— 10,30 ; 15 ; 19,30.
0 Noile aventuri ale 
rllor : LUMINA 
continuare ;
REASCA —
18.15 ; 20,30.
O Corabia nebunilor: DOINA
— 11,15 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15, DA
CIA — 8—19,45 în' continuare.
o Mondo cane : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Femeia îndărătnică : FERO
VIAR — 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, 
EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, GLORIA — 9,15 ; 12 ;
15 : 18 ; 20,30.
0 Război șl pace (seriile I șl II) ■ 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 19,30.
0 Morțil rămîn tineri : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20.15, POPU
LAR - 15,30 ; 18 : 20,30.
0 Căldura : COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Viridiana : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Galileo Galilei : PACEA 
15,45 ; 18 ; 20,15.
« Baltagul : MIORIȚA —
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 Lupii albi : MOȘILOR
15.30 ; 18 ; 20,30, VITAN — 15,30 ;
18 ; 20,30, LIRA — 15,30 ; 18,
0 Omul care valora miliarde : 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
0 Păpușa : ARTA — 10—18 în 
continuare ; 19,30.
0 în împărăția Icului do argint: 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11.15 : 16 ; 18,15 ; 20,30.

14.
Union) — 9,45 ;

clopotele : VIC
II,15 î ----13,30 ; 16 ;

CENTRAL
răzbunăto- 

8,45—16,15 în 
18,30 ; 20,45, FLO- 
8 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

• ;

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Mică a Palatului) : 
Recital de clarinet susținut \ de 
Aurelian Octav Popa cu concur
sul sopranei Emilia Petrescu și 
pianistei Alexandrina Zorleanu — 20.
.0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Părinții te-
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
0 Teatrul Mic : Carlota — 20.
• Teatrul de stat din Constanța 
(în sala Teatrului de Comedie) : 
Invitație Ia castel — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți ’69 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30.

t V
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Curier muzical
Clarinetistul Aurelian Octav Popa 

susține astă-seară la Sala mică a Pa
latului, în compania sopranei Emilia 
Petrescu și a pianistei Alexandrina Zor- 
leanu un program de muzică de ca
meră ce cuprinde lucrări de Schubert, 
Schumann, Silvestri și alte prime au
diții de muzică contemporană.

Pianista iraniană Nevin Afrouz 
prezintă mîine 2 decembrie la Sala 
mică a Palatului un bogat recital de 
muzică preclasică, romantică și con
temporană, cuprinzînd lucrări de Scar
latti, Mendelsohn Bartholdy, Liszt, 
Ravel, Bartok, Prokofiev.

★
Orchestra simfonică a Radiotelevi- 

ziunii, condusă în această săptămînă

de dirijorul clujean Emil Simon, pre
zintă joi 4 decembrie două importante 
lucrări ale repertoriului simfonic : Sim
fonia polifonică de Arvo Piart și Suita 
„Iberia" de Debussy. în cadrul ace
luiași program, pianistul Comeliu 
Gheorghiu va interpreta Concertul 
pentru pian și orchestră K.V. 537 de 
Mozart și Concertino în stil clasic de 
Dinu Lipatti.

★
Dirijorul Emanuel Elenescu prezintă 

vineri și sîmbătă la pupitrul Filarmo
nicii de Stat „George Enescu" lucrări 
de Mihail Jora, Haciaturian și Richard 
Strauss. Solistul concertului va fi vio
lonistul sovietic Viktor Tretiakov.

18,00 — Deschiderea emisiunii
18,20 — Pro sau contra 7 — Emi

siune de dezbateri pen
tru tineret

18,50 — Un interpret Îndrăgit al 
cînteeului maramureșean 
— Nicolae Sabău

19,00 — Telejurnalul de seară — 
Agenda politică.

19,30 — Actualitatea economică.
20,00 — Roman foileton „La răs

cruce de vînturi- (IV) 
„Ultima răzbunare” (sfîr- 
șitul serialului).

20,45 — Enigma statuii. Redactor 
A. Buhoiu. 
Publicitate 
nlmate. 
Reflector 
cotidian
„Steaua fără nume- — 
emlsiune-concurs de mu
zică ușoară — Prezintă 
Dan Deșii u.

21,15 —
21,30
21,40 —

Desene a-
telefolleton

22,S0 — Telejurnalul de noapte. 
22,45 — Scena : Emisiune de 

tualitate și critică 
trală.

23,10 — închiderea emisiunii.

ac- 
tea-

(Urmare din pag. I)

ticâ se observă anumite 
inconsecvențe. Există pro
fesori care manifestă o 
preocupare intensă pentru 
transmiterea unui volum 
amplu de cunoștințe, utili
zarea unei game variate 
de modal,tăți pedagogice, 
atunci cînd e vorba de par
tea istorică a acestor dis
cipline, dar nu-și reliefează 
tot atît de evident măies
tria profesorală atunci cînd 
trebuie să prezinte elevi
lor capitolele noi, contem
porane ale acestor disci
pline, aspectele vieții de 
azi ale patriei și poporului 
nostru ; expunerile unor a- 
semenea profesori devin 
mai telegrafice, mai su
mare, mai aride tocmai în 
legătură cu fenomene și 
noțiuni care privesc rea
litățile social-politice. care 
dețin tocmai elemente pro
pice dezbaterilor deschise, 
eficiente de etică socialis
tă. de educație comunista, 
de angajare patriotică a 
tineretului în viața socială.

Fără îndoială că toate a- 
cele exemple privind dez
voltarea econom ei. înflori
rea științei și tehnicii ro
mânești. organic integrate 
lecțiilor, pot constitui tac
turi puternici în conturarea 
conștiinței patriotice a ti
neretului, a mîndriei pen
tru afirmarea internațio
nală a talentului creator al 
poporului nostru. în stimu
larea dorinței de a deveni 
continuatorii efortului po
porului de edificare a so
cialismului ce se desfășoară 
în prezent în țara noastră. 
Trebuie lucid înțeles că 
numai trecînd dincolo de

expunerea unor teze și 
principii generale, numai 
relevînd convingător elevi
lor principiile politicii par
tidului nostru, efortul ge
neral pentru construirea u- 
nei vieți noi, bazate pe o 
economie modernă, locul și 
roiul tineretului în acest 
proces constructiv vom iz-, 
buti să dăm procesului de 
învățămînt finalitatea edu
cativă pe care o poate ti
vea. Desigur că realizarea 
unor asemenea cerințe, 
care determină nu numai 
îmbogățirea valențelor e- 
ducative ale lecțiilor, ci și 
sporirea valorii lor instruc
tive de informare și for
mare cuitural-științifică, 
solicită eforturi sporite din 
partea cadrelor didactice 
pentru îmbogățirea pregăti
rii lor politice și profesio
nale.

S-a discutat și se discută 
încă mult despre rolul o- 
rei de dirigenție în con
textul activității de educare 
comunistă a elevilor Cu 
toate aceste strădanii, a pu
blicării unor studii și in
strucțiuni în această direc
ție se mai constată că la 
orele de dirigenție, se aleg 
uneori teme neadeevate in
dividualității- colectivului 
de elevi ai clasei, sau și 
mai mult, ele sînț, trans
formate în simple ore de 
„muștruluială" a elevilor, 
fără să mai vorbim de ca
zul cînd ele devin anexe 
ale orelor de specialitate 
ale profesorului diriginte 
După părerea mea. în fie- 
care școală e necesar să se 
reanalizeze tematica orelor 
de dirigenție și să se asi
gure — acolo unde se do
vedește necesar — reașeza
rea dezbaterilor accesibile

și convingătoare, pe teme 
politice, etice la locui ce 
li se cuvine în ansamblul 
activității profesorilor diri- 
ginți, Făcînd mai mult a- 
pel la potențialul clasei, 
la cunoștințele elevilor și 
In special la preocupările 
pentru care ei manifestă 
interes, se va reuși să se 
desăvîrșească educația co
munistă a tineretului șco
lar, care constituie în fond 
înalta menire socială a șco
lii. Va fi în folosul educă
rii tinerilor ca buni patri- 
oți, vrednici cetățeni ai 
patriei noastre socialiste, 
dacă în anii de școală — 
Ia orele de dirigenție și nu 
numai cu prileiul lor — e- 
levii vor fi edificați temei
nic cu privire la calitatea 
de cetățean al patriei so
cialiste, drepturile și înda
toririle ce decurg din a- 
ceasta. țelurile concrete de 
azi și de mîine ale politicii 
partidului nostru

Bineînțeles, înaltele ce
rințe pe care partidul, so
cietatea noastră socialistă 
le pun în fața școlii, ca 
principal factor educativ al 
tineretului impun și valo
rificarea în mai mare mă
sură — în scopul formării 
conștiinței socialiste a a- 
cestuia — a multiplelor 
forme de activitate extra- 
școlară existente azi. Ast
fel. este de dorit, de exem
plu, orientarea mai fermă 
a cenaclurilor școlare ”ătre 
o tematică în stare să o- 
glindească artistic marea 
varietate a frumuseților și 
bogățiilor patriei, munca 
eroică a constructorilor so
cialismului. Anual, zeci și 
zeci d” elevi străbat în 
excursii meleagurile pa
triei, Trecînd peste fap
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tul că în această ac
țiune este încă foarte mult 
loc pentru mai. bine, aș 
vrea să remarc că im
presiile culese în excursiile 
pe meleagurile patriei ar 
trebui să constituie mai 
frecvent punctul de pornire 
al unor manifestări de e- 
ducare patriotică Altmin
teri, fotografiile și aminti
rile pline de prospețime 
culese în asemenea ocazii 
vor deveni simple piese de 
album.

Și încă un fapt. Informa
rea politică a elevilor asu
pra evenimentelor interne 
și internaționale actuale, 
completînd pregătirea ele
vilor din orele de științe 
sociale prin date și eveni
mente la zi, prezintă incon
testabil o latură importantă 
a educației comuniste a e- 
levilor. Această acțiune 
trebuie sprijinită de acum 
înainte mâi substanțial 
Prezența cadrelor didacti
ce de prestig'u la unele 
manifestări inițiate de or
ganizațiile de tineret, patti- 
ciparea lor la dezbateri, 
preocuparea de a răspun
de cu competență și tact la 
întrebări de viață și de ori
entare profesională și soci
ală vor determ'na. fără în
doială creșterea posibili
tăților de influențau? edu
cativă a tineretului

Organizațiile de-partid 
din școli. în lumina atri
buțiilor noi și pline de răs- 
nundere ce le-au fost con
ferite prin hntârîrile Con
gresului al X-lea al par
tidului. dispun de toate 
condițiile pentru a impulsi
ona pe coordonate noi, mai 
înalte, munca de educare 
po'itico-cetățenească a ele
vilor.

„LUPTA DE CLASĂ" -
Nr. 11/1969

• „Preocupări actuale ale partidului nostru în domeniul acti
vității ideologice», de PAUL NICULESCU-MIZIL

• „Centralele industriale în sistemul de conducere a econo
miei naționale», de COSTIN MURGESCU

• „Informare, dialog, controversă», de PAVEL APOSTOL

• Sociologia cunoașterii — curent și disciplină sociologică, 
de ELENA POPOVICI

o Revista publică în continuare puncte de vedere exprimate 
la Secția de socialism științific și la Secția problemele activi
tății educative în cadrul seminarului care a avut loc re
cent cu tema : „Sarcinile ce revin catedrelor de științe so
ciale în activitatea didactică-educativă și de cercetare».

i

(Urmare din pag. I)

toriei naționale a prilejuit o puter
nică manifestare a voinței de a șe 
uni într-un singur stat al românilor 
dintr-o parte și dintr-alta a Carpați- 
lor. Numai împrejurările istorice vi
trege au împiedicat atunci realizarea 
acestui deziderat. în conștiința po
porului a rămas însă clară ideea că 
unirea din 1859 era doar parțială, in
completă, că ea trebuia încununată 
prin unirea Transilvaniei cu Româ
nia. Solidaritatea și năzuințele co
mune ale întregii populații românești 
aveau să-și .găsească o puternică ilus
trare în timpul războiului de inde
pendență din 1877, cînd numeroși ro
mâni din Transilvania au trecut șra- 
nița spre a se înrola ca voluntari în 
armata română; animați de speranța 
că odată cucerită independența, vor 
putea porni, împreună cu frații lor, 
spre împlinirea idealului național.

Clipg unirii celei mari și totale a 
sosit la sfîrșitul primului război mon
dial, cînd în condițiile favorabile 
create ca urmare a nâprazr.icei lovi
turi date sistemului mondial al im
perialismului prin victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie — ea 
însăși un însuflețitor . apel la lupta 
pentru înfăptuirea năzuințelor de. li
bertate a popoarelor — a sfărîmărlî 
imperiului habsburgic, poporul român 
a reușit să-și impună voința.

Caracteristica fundamentală .a lup
tei pentru eliberarea Transilvaniei de 
sub jugul habsburgic și înfăptuirea 
unității statale a fost largul ei carac
ter de masă, faptul că a antrenat, 
muncitorimea, țărănimea, intelectua
litatea, cercurile înaintate ale bur
gheziei, principalele clase și pături 
ale societății Crearea consiliilor si 
gărzilor naționale în toate județele, 
orașele șl comunele Transilvaniei, su
tele de mii de semnături care au în
tărit mandatul încredințat celor 1 228 
de delegați la marea adunare de la 
Alba Iulia, prezența la această Adu
nare a peste 100 000 de oameni ve- 
niți din toate ținuturile transilvănene, 
manifestările de solidaritate organi
zate de masele populare din celelalte 
provincii românești atestă că unirea 
Transilvaniei cu România n-a fost 
actul cîtorva persoane sau grupuri 
izolate, ci opera întregului nostru po
por. a întregii noastre națiuni.

Se cuvine să relevăm roiul deose
bii de activ pe care le-au avut în 
lupta pentru unire proletariatul, miș
carea muncitorească și socialistă. 
Despre aceasta vorbesc puternicele 
acțiuni șreviste și demonstrații poli
tice, activitatea intensă a consiliilor 
muncitorești, care au preluat condu
cerea unor centre transilvănene din 
mîinile autorităților habsburgiee. 
precum și însuși faptul că în cadrul 
Consiliului Național Român, organul 
conducător al luptei pentru unire în 
Transilvania, jumătate din membrii 
erau reprezentanți ai mișcării socia
liste. Rolul de seamă al proletariatu
lui, al maselor populare în făurirea 
unirii și-a găsit o vie reflectare în 
programul politic al acesteia ; după 
cum se știe, în Declarația de la Alba 
Iulia au fost incluse, alături de dezi
deratul fundamenta] al Unirii cu 
România, o serie de prevederi cu ca
racter profund democratic, exprimînd 
năzuințele maselor ■ reforma agrară 
radicală, vot obștesc direct, egal si 
secret, libertatea de organizare și de 
întrunire, libertatea presei, libertatea 
deplină și egalitatea pentru naționa
litățile conlocuitoare. Astfel frămîn- 
țările sociale ale muncitorimii și ță
rănimii nu numai că nu au fost izo
late de lupta de eliberare națională, 
dar s-au îmbinat organic cu aceasta 
și au contribuit la intensificarea ei

Consecință firească a unui îndelun
gat proces istoric și împlinind o as
pirație fierbinte a poporului român, 
unirea Transilvaniei cu România a 
înrîurit pozitiv întreaga evoluție ul
terioară a țării. Principala importan
ță a acestui act rezidă în faptul că el 
a lichidat unul din marile obstacole 
în calea progresului poporului-român, 
a creat cadrul propice pentru înmă- 
nuncherea și afirmarea tuturor ener
giilor națiunii.

Consecințe dintre cele mai impor
tante a avut Unirea în viața econo
mică. I.ărgirea pieței interne, in
tensificarea schimburilor au consti
tuit un puternic stimulent pentru 
dezvoltarea forțelor de producție, 
pentru avîntp] economic general. 
Deosebit de semnificativ pentru in
fluența pozitivă a Unirii este însuși 
progresul pe care l-a cunoscut Tran
silvania

într-o culegere de ștudif intitulată 
semnificativ „Metamorphosis Tran- 
sylvaniae, 1918—1936“ publicată la 
Cluj în 1937 de un numeros grup de 
publiciști maghiari, se face o amplă 
trecere în revistă a dezvoltării ma
teriale șt spirituale a Transilvaniei 
după 1918, ajungîndu-se la concluzii 
dintre cele mai edificatoare Astfel 
Gaal Gabor, conducătorul revistei 
marxiste de cultură „Iforunk" din 
Cluj, arăta în mod plastic că Înaintea

Unirii, Transilvania a tost o „regiune 
mucegăită și închisă, oropsită de 
Dumnezeu, ținut al stațiilor finale de 
cale ferată, unde cursul vieții era 
nțolcom, imbîcsit, timorat, lipsit de 
inițiative, o colonie economică și spi
rituală", cu viața tipică de provincie 
Îndepărtată... „Dar schimbarea puterii 
(1918 — n n.) a prefăcut tZ' din- 
tr-odată". ' '.l^r -țjl. ,

Cu toate progresele amintite, totuși, 
faptul că unirea s-a realizat în con
dițiile dominației claselor exploata
toare, care au folosit-o pentru a-și 
consolida pozițiile și a intensifica ex
ploatarea celor ce muncesc, a împie
dicat rezolvarea marilor probleme ala 
dezvoltării societății noastre.

, în aceste împrejurări, s-au adîncit 
continuu contradicțiile orînduirii bur- 
?:hezo-moșierești. întreaga perioadă 
nterbelicâ a fost jalonată de nenu

mărate bătălii de clasă purtate de 
masele muncitoare, în frunte cu pro
letariatul, împotriva exploatării, a 
dominației capitalului străin, pentru 
dreptate socială și independență na
țională.

Forțele clasei muncitoare, ale miș
cării muncitorești revoluționare cres
cuseră mult ca rezultat al unirii Pen
tru înțelegerea rolului pe care l-a 
avut unirea în crearea unor condiții 
superioare de desfășurare a activită
ții și luptei forțelor revoluționsire, 
este suficient să amintim că primul 
partid politic care s-a organizat după 
Uriife pe întreaga țară a fost tocmai 
partidul socialist. Transformarea 
partidului socialist în partid comu
nist, ca rezultat al clarificărilor po
litice și ideologice din mișcarea mun
citorească în focul marilor lupte de 
clasă din perioada 1918—1920, a în
semnat un important salt calitativ in 
dezvoltarea acesteia, a marcat ridi
carea luptei revoluționare din Roir-‘- 
nia pe o treaptă superioară "■

Exponent fidel al intereselor clasei 
muncitoare, ale întregului popor 
muncitor, partidul comunist a orga
nizat și mobilizat clasa muncitoare, 
țărănimea, masele largi ale oameni
lor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. la lupta împotriva exploa
tării și asupririi, pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru apăra
rea independenței și suveranității 
României. împotriva fascismului și 
războiului, pentru o viață mai bună, 
pentru socialism, înscriind, prin ac
tivitatea sa, pagini nepieritoare de 
eroism și abnegație revoluționară în 
analele istoriei patriei De lupta par
tidului este legată victoria insurecției 
armate din august 1944, care a inau
gurat o nouă epocă în istoria Româ
niei. Sub conducerea P.C.R au fosta- 
sigurate desfășurarea victorioasă a 
revoluției populare, răsturnarea de la 
cîrma țării a claselor exploatatoare 
și trecerea întregii puteri în mîinile 
clasei muncitoare aliate cu ; țărăni
mea, înfăptuirea unor transformări 
radicale în sînul societății românești, 
încununate de făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Realitățile sociale de azi ale țării 
întruchipează împlinirea și depășirea 
celor mai înalte năzuințe ale înain
tașilor, a idealurilor scumpe de li
bertate socială și națională, care au 
însuflețit lupta a nenumărate gene
rații

Una din marile cuceriri ale orîn
duirii noastre este soluționarea pro
blemei naționale, pe baza politicii 
marxist-leniniste a partidului comu
nist. îți anii puterii populare au fost 
lichidate orice discriminări de ordin 
național, fiecare cetățean al țării — 
fie el român, maghiar, german — 
bucurîndu-se de aceleași drepturi, de 
aceleași posibilități de a se afirma și 
promova în viața economică, politică, 
socială sau culturală. Pe această te
melie, legăturile dintre oamenii 
muncii români, maghiari, germani, 
care de veacuri trăiesc și munceso 
alături pe meleagurile patriei noastre 
s-au dezvoltat într-o indestructibilă 
frăție.

Ca rezultat al tuturor transformă
rilor economice, sociale, politice pe
trecute în societatea noastră, unita
tea statală, făurită acum 51 de ani, 
s-a ridicat pe o treaptă superioară, 
aceea a comunității reale de interese 
a tuturor claselor și păturilor sociale, 
strîns unite în jurul partidului, a 
unității moral-politice a poporului. 
Această unitate reprezintă o uriașă 
forță motrice a progresului material 
și spiritual al României noi, îi dă po
sibilitate poporului nostru să înain
teze sigur spre împlinirea țelurilor și 
aspirațiilor lui. să-și apere și să-și 
dezvolte marile lui cuceriri.

La 51 de ani de la făurirea statului 
national unitar, toți factorii de pro
gres pulsează viguros (n țara noastră, 
în frunte cu încercata sa călăuză, 
Partidul Comunist Român, poporul 
își consacră forțele înfăptuirii măre
țului program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate ela
borat de Congresul al X-lea, pentru 
a ridica România pe trepte tot mai 
înalte ale progresului și civilizației 
socialiste.
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FOTBAL, DIVIZIA A În „Turneul U. E. F. A.“
------------------ i------------------------------ -----------------------------------------------------------

U. R. S. S-ROMÂNIA 0-'
Penultima etapă a turului diviziei naționale A la fot

bal. Steaua învinge cu 8—0 pe Dinamo Bacău, la Bucu
rești. Universitatea Craiova termină la egalitate la 
Cluj cu C.F.R, iar studenții clujeni reușesc același 
lucru la Tg Mureș. Dinamo București pierde la un 
scor (0—3) despre care se spune, de obicei, că in
dică o diferență de o clasă între cele două comba
tante, la Iași Rapid, noul lider al clasamentului, 
de-abia scapă cu fața curată în întîlnirea cu Farul... 
In Giulești 1 Și altele, și altele, pe aceeași măsură...

Campionatul a obosit 1 Scorurile, mari sau mici, nu

mai impresionează. Duminică va mai fi încă o etapă : 
ultima. Apoi, ne vom reîntoarce cu fața spre 
pregătirile pentru, „Mexico 70". Foarte repede 1 Chiar 
dacă între etapa de duminică șt „turneul final" vor mai 
fi și altele (ale returului) Trebuie să facem acest gest 
pentru că... TREBUIE.

Pînă atunci, să consemnăm, ca cele mal interesante 
consecințe ale duminicii de ieri, prezența Rapidului 
în fruntea întrecerii, precum și noutățile din primele 
două locuri ale disputei pentru titlul de golgeter. 
TATARU (12 goluri din acțiune, pe prima poziție) și 
VOINEA (11 goluri)...

Duminică la Gorl, în prelimina
riile turneului de fotbal U.E.F.A. 
s-au întîlnit'echipele de juniori ale 
U.R.S.S. și României. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 
0—0. In această grupă prelimi
nară mai joacă și echipa Poloniei, 
care, după cum se știe, a cedat în 
primul meci cu 0—3 echipei

U.R.S.S. Tinerii fotbaliști români 
urmează să mai susțină returul 
pe teren propriu cu echipa U.R.S.S. 
și două partide (tur-’retur) cu echi
pa Poloniei. Echipa care va acu
mula cele mai multe puncte în a- 
ceastă grupă se va califica pen
tru turneul final.
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REZULTATE TEHNICE
O Steaua — Dinamo Bacău 8—0 (2—0). Au marcat : Sătmăreanu 

(min. 18), Tătaru (min. 31, 46, 58), Negrea (min. 66), Voinea (min. 79 
ți 90), Manea (min. 80).

o Rapid — Farul 1—0 (0—0). A marcat : Neagu <min. 56).
O F. C. Argeș — Petrolul 3—0 (1—0). Au marcat : Cîrciumărescu 

(min. 3), Cringașu — autogol (min. 54) și Nuțu (min. 66).
o Jiul — Crișul 2—1 (0—1). Au marcat : Peronescu (min. 52) șl 

Tonca (min. 56) pentru Jiul ; Cociș (min. 10) — pentru Crișul.
o Steagul roșu — U.T.A. 1—0 (0—0). A marcat : Gyorfi (min. 48). 
o A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea Cluj 0—0.
o Politehnica Iași — Dinamo București 3—0 (1—0). Au marcat : 

Contardo (min. 8), Moldoveanu (min. 73), Pîrvu — autogol (min. 87).
• C.F.R. Cluj — Universitatea Craiova 0—0.

ETAPA VUITOARE (7 DECEMBRIE)
Universitatea Craiova — F. C. Argeș, Farul — C.F.R. Cluj, Crișul — 

Steaua U.T.A. — Politehnica, Dinamo Bacău — Rapid, Petrolul — 
Steagul roșu, Dinamo București — A.S.A., Universitatea Cluj — Jiul.
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CLASAMENTUL
Rapid 13 7 4 2 21—11 18
Dinamo Buc. 13 8 1 4 26—16 17
„U“ Craiova 13 6 4 3 19—14 16
Jiul 14 7 2 5 20—18 16
Steagul roșu 14 8 0 6 23—23 16
Steaua 13 6 3 4 36—19 15
F.C. Argeș 13 6 3 4 27—17 15
U.T.A. 14 6 2 6 18—21 14
Dinamo Bacău 14 5 4 5 19—24 14
„U" Cluj 14 3 7 4 16—16 13
Farul 14 6 1 7 16—21 13
Petrolul 13 4 4 5 14—17 12
C.F.R. Cluj 14 4 3 7' 11—22 11
Politehnica 14 4 2 8 14—16 10
Crișul 14 4 2 8 19—29 10
A.S.A. Tg. M. 14 3 2 9 11—26 8

4

In divizia B

Proited București 
și C.S.M.-Sibiu - 
lideri de toamnă

Seria I. Oțelul — Ceahlăul 2—1, 
Metalul Tîrgoviște — Progresul 
București 1—0. Gloria Bîrlad — Spor
tul Studențesc 2—2, Progresul Brăila 
— Metrom 1—0, Metalul București — 
Politehnica 1—2, Flacăra Moreni — 
Chimia 2—0, Portul — Poiana 6—3, 
Dunărea Giurgiu — Știința 1—0.

La încheierea primei părți a cam
pionatului, în clasament locurile 1—3 
slnt ocupate in ordine de: Progresul. 
București (20 puncte). Politehnica 
Galați (18 p), Metalul București (17 p).

Seria a Il-a : Minerul Anina — Ri- 
pensia 3—2, Minerul Baia Mare — 
Chimia 4—0, C.S.M. Sibiu - C.F.R 
Arad 2—0. Vagonul — Metalul Tr. 
Severin 4—0, C.F R. Timișoara — 
Metalurgistul Cugir 2—0, Olimpia 
Oradea Electroputere 5—0, Meta
lul Hu. oara — Olimpia Satu Mare 
2—0. C.S.M. Reșița — Gaz metan Me
diaș 2—0.

Fruntașele clasamentului, Ia,înche
ierea primei părți a campionatului 
sînt 1 CS.M. Sibiu (19 p.), C.F.R. Ti
mișoara (18 p.). Ripensia (17 p.).

Din lumea largă
Năstase — revelația turneului 

„open” de Ia Stockholm
Numeroși spectatori au urmărit 

duminică la Stockholm finala probei 
de simplu masculin din cadrul tur
neului internațional de tenis „open" 
pe teren acoperit. Lupta pentru 
victorie, care a avut loc între iugo
slavul Pilici și românul Ilie Năs
tase a fost pasionantă și de bună va
loare tehnică. In primul set, Pilici, 
care a trecut de mulți ani în rîndul 
profesioniștilor, a cîștigat cu 6—4. în 
continuare Năstase a atacat cu mul
tă fantezie la fileu și a cîștigat se
tul cu 6—4, egalînd situația. în se
tul decisiv experiența lui Pilici și-a 
spus cuvîntul și campionul iugoslav 
și-a adjudecat setul cu 6—2, Cîști- 
gind meciul final cu 2—1 (6—4, 4—6, 
6—2), Pilici a intrat în posesia pre
miului competiției. Marea revelație a 
turneului a constituit-o însă tenisma- 

.. , nul român Ilie Năstase, care a repur
tat; o serie de vidtorii remarcabile, 

i. iprintre Învinșii săi țigurînd chiar și 
celebrul australian; Tony Roche.

Preliminariile C. M. 
de handbal

în preliminariile campionatului 
mondial masculin de handbal s-au 
disputat cîteva tntîlniri-retur. La! 
Vigo, echipa Iugoslaviei a Învins cu 
scorul de 26—15 (13—7) echipa Spa
niei învingători în primul joc. cu 
28—14. handbaliștii iugoslavi s-au ca
lificat pentru turneul final. Echipa 
Elveției a învins cu scorul de 22—9 
(12—1) echipa Luxemburgului,, obți- 
nînd la rîndul său calificarea Pentru 
turneu] final s-a calificat și echipa 
Canadei, care a eliminat cu 18—15 se
lecționata S.U.A

ECHIPA DE FOTBAL A AUSTRA
LIEI a învins cu scorul de 3—1 (2—0) 
eeh'pa Rhodesiei într-un joc contind 
pentru preliminariile campionatului 
mondial. Echipa australiană urmează 
acum să întîlnească formația Israe
lului. Echipa învingătoare din aceas
tă întîlnire se va califica în turneul 
final al campionatului programat la 
Ciudad de Mexico.

KELLER — CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA MONDIALA LA PA
TINAJ VITEZA. în cadrul concursu
lui internațional de patinaj viteză de 
la Inzell, cunoscutul campion vest- 
german, Erhard Keller, a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului în proba de 1 000 m cu 
timpul de l’22”7/10. Reamintim că 
sîmbătă Keller realizase cel mai bun 
timp mondial al sezonului în proba 
de 500 m cu 39”8/10.

Boxul profesionist interzis 
în Suedia

Parlamentul suedez a adoptat o 
lege prin care se interzice de la I 
ianuarie 1970 boxul profesionist în 
Suedia. Legea a fost adoptată In Ca
mera Deputaților cu 151 voturi, con
tra 58. Se stabilește prin această lege 
că orice manager care va organiza 
reuniuni pugilistice profesioniste va fi 
pasibil de închisoare pe un termen 
de 6 luni. Legea menționează că în 
Suedia se va putea practica numai 
boxul amator.

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 
GHEAȚA a Poloniei și-a început 
turneul în Japonia. întîlnind la To
kio reprezentativa țării gazdă. Ho- 
cheiștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 7—2 (0—0, 3—0, 4—2).

Maria tandru - Eleonora Mihalca, 
în finala de dublu a „intematianalelor“ din Suedia

La București a avut loc ședința a 
treizecea a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze.

La lucrările Comisiei au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, Repu
blica Populară Ungară și Uniunea 
Sovietică.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R și guvernul R.S.F.I., la 
ședința Comisiei au participat re
prezentanții R.S F. Iugoslavia.

în calitate de observatori la șe
dința Comisiei au participat repre
zentanți ai Republicii Cuba.

La ședință au fost examinate pro
bleme privind sarcinile Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria de petrol și gaze, pe baza h >- 
tărîrilor sesiunii a XXIII (speciale) 
a Consiliului și ale Comitetului E- 
xecutiv ale Consiliului.

Comisia a precizat programul com
plex de elaborare a propunerilor și

recomandărilor concrete îndreptate 
spre realizarea hotărîrilor sesiunii a 
XXIII-a (speciale) a Consiliului în 
domeniul industriei de petrol și gaze, 
a aprobat planul de lucru al Comi
siei pe anul 1970 și planul de coor
donare a celor mai importante cer
cetări științifice și tehnice, care pre
zintă interes reciproc pentru țările 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
industriei de petrol și gaze pe anii 
1971—1975.

Au fost examinate, de asemenea, 
o serie de probleme ale colaborării 
tehnico-științifice în domeniul indus
triei de petrol și gaze.

Comisia a examinat probleme cu 
privire la eficiența economică a ex
plorării și studierii zăcămintelor de 
țiței și gaze care se află la o adîn- 
cime de 5—7 mii m și cu privire la 
explorarea, construirea și exploata
rea depozitelor subterane de gaze, 
cu privire la transportul și dis
tribuirea produselor petroliere, pre
cum și alte probleme.

Șădința Comisiei a avut loc în- 
tr-o atmosferă de deplină înțelegere 
reciprocă și de prietenie.

La Trollhaettan, în cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei, formația 
feminină a U.R.S.S. a învins în finală 
cu 3—0 echipa R.F. a Germaniei. La 
masculin, primul loc a revenit echi
pei Suediei, învingătoare cu 3—2 în 
fața echipei U.R.S.S. Proba de sim
plu femei a revenit lui Agnes 
Simon (R.F.' a Germaniei), care a 
întrecut-o cu 21—18, 21—14, 11—21,

15—21, 21—17 pe coechipiera sa Dia
na Scholer. In semifinalele probei 
de dublu-femei, Alexandru șl Mihal
ca (România) au învins cu 21—8. 
19—21, 23—21 20—22, 21—17 pe
Scholer-Simon (R F. a Germaniei). 
Cea de-a doua semifinală a fost cîș- 
tigată de perechea sovietică Rud- 
nova și Pogosova. care au eliminat 
cu 21—13, 22—20, 21—14 pe Grofova- 
Kettnerova (Cehoslovacia).

(Urmare din pag. I)

Hocheistii români, învingători cu 3-2 in
meciul cu

Duminică seara pe patinoarul ar
tificial de la Poiana Brașov s-a dis- 
putut a doua întîlnire internațio
nală de hochei pe gheață dintre se-

Iugoslavia
lecționatele României șî Iugoslaviei. 
Hocheiștii români au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 (1—1, 0—0, 
2-1).

VOLEI

Un derbi de... un set
Publicul bucureștean, pe care spec

tacolul voleibalistic de ținută l-a o- 
colit cam de multișor, a așteptat ca 
pe o adevărată mană acest joc — 
Dinamo — Rapid — de la care, 
spera tardive satisfacții. Ambe
le garnituri, aspirante la primele 
locuri, prezentau multe elemente ti
nere, talentate și dornice de afirma
re, despre care se vorbește acum a- 
tît de frumos, alături de cîțiva con- 
sacrați cu renume : Drăgan, Cor- 
beanu, Schreiber și alții.

Dar, sub privirile dezamăgite ale 
spectatorilor, dlnamovlștii și rapidiș- 
tii și-au împărțit „frățește" primele 
patru seturi ale unei partide anoste, 
abundînd în erori tehnice, tactice și 
de... arbitraj. Trăgătorii principali al 
ambelor formații se părea că-și ui
taseră rolul și treceau pe la fileu doar 
ca să azvîrle ușor mingea peste pla
să, iar serviciile . și preluările erau 
adesea dirijate în... tribune. Trezite 
la lealitate sau poate că dorind să-și 
încerce totuși ultima șansă, cele două 
competitoare au intrat pe teren pen
tru setul decisiv, hotărîte să joace. 
S-a reușit, astfel, un set” de mare 
spectaculozitate, cu multe momente 
de tensiune, cu mingi salvate în ex
tremis și atacuri fulgerătoare reali
zate din pase cu direcție imprevizibi
lă, la capătul căruia dinamoviștil 
s-au dovedit mai buni șl au cîștigat 
cu 15—12. Așadar, scor final 3—2 
(9-15; 15-7: 15-3; 9—15; 15—12), 
pentru Dinamo, care își datorează

succesul în bună parte Iul Corbeanu 
și Stoian, introduși pe teren în ul
tima parte a jocului.

Un alt meci important a avut loc 
la Iași, unde fosta lideră a clasamen
tului feminin — Rapid — a pierdut 
cu 3—1 întîlnirea cu „Penicilina".

în clasamente conduc acum neîn
vinse Steaua, la băieți și Dinamo, la 
fete. Alte rezultate : feminin — Di
namo — C.P.B. 3—0, I.E.F.S. — Pro
gresul 3—0 ; masculin — Steaua — 
Tractorul 3—1.

D. L

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 48, 
etapa din 30 noiembrie 1969

Fond de premii 379 588 Iei.

Politehnica-Dinamo Buc, 3—0 1
A.S.A. Tg. Mureș-„U“ Cluj 0—0 X
F. C. Argeș-Petrolul 3—0 1
C.F.R. Cluj-„U“ Craiova 0—0 X
Jiul-Crișul 2—1 1
Steagul roșu-U.T. Arad 1—0 1
Bologna-Lanerossi 1—1 X
Int.ernazionale-Lazio 3-0 1
Juventus-Fiorentina 2—0 1
Napoli-Brescia 0—0 X
Roma-Torino 0-0 X
Sampdoria-Milan 1—1 X
Verona-Cagljari 1—1 X

investiții al Ministerului Industriei 
Chimice revine asupra noastră, mai 
ales că nici noi nu ne-am achitat 
întotdeauna, la timpul oportun, de 
obligațiile directe ce ne reveneau. 
Trebuie să recunoaștem că rămîne- 
rea în urmă a lucrărilor de la „Co- 
lorom" Codlea, bunăoară, se datoreș- 
te și predării, de către noi, ou întîr- 
ziere a unei părți din documentația 
de execuție. întîrzierea lucrărilor la 
instalația de acetilenă din carbid 
este condiționată de contractarea 
tardivă a utilajelor la import. în 
afara contactului permanent pe care 
îl ținem cu conducerile celorlalte 
ministere ce concură Ia realizarea 
obiectivelor productive ale industriei 
chimice, întîlniri speciale lunare 
avem cu conducerea M.I.C.M., pentru 
a rezolva restanțele care apar în li
vrarea utilajelor.

— In urmă cu aproape o lună 
fi jumătate a avut loc la uzinele 
„Grivița roșie" din Capitală o a- 
semenea ședință de lucru cu par
ticiparea unor importante cadre 
de conducere din M.I.C.M. și mi
nisterul dv., pentru impulsionarea 
livrărilor de utilaje către uzina 
„Colorom“-Codlea. Sîntem infor
mați că prea multe schimbări în 
bine nu au intervenit de atunci.

— într-adevăr, așa stau lucrurile. 
Uzina bucureșteană nu s-a putut ține 
nici cu acest prilej de cuvînt. Mai 
mult deeît am realizat în cazul de 
față nu putem, orioite ședințe de 
analiză am face.

— Pentru obiectivele care la ora 
actuală înregistrează serioase ră- 
mineri în urmă există planuri de 
intervenție pentru fiecare șantier 
în parte ?

— Am analizat permanent situa
ția fiecărui obiectiv. Cu aceste pri
lejuri, am întocmit liste cu utilajele 
care mal lipsesc, am întocmit grafice 
de desfășurare a lucrărilor precizînd 
termenele amănunțite de execuție 
pentru diverse faze. Urmărim sus
ținut ca desfășurarea probelor să se 
încheie înainte de- termenele stabi
lite prin grafice.

— Clnd vor fi puse in funcțiu
ne, bunăoară, grupurile de azot 
de la combinatele chimice din

Craiova și Turnu Măgurele, po
trivit acestor planuri de recupe
rare a restanțelor pe care spuneți 
că le posedați 1

în legătură cu această întrebare, 
tovarășul adjunct al ministrului, 
după ce ne-a înfățișat odiseea pu
nerii in funcțiune a instalațiilor de 
la Craiova și Turnu Măgurele, a 
adăugat : „La ora actuală nu .sînt 
eliminate toate neajunsurile con
structive ale instalațiilor de amo
niac; probele tehnologice continuă 
în vederea punerii la punct a in
stalațiilor. Apreciem că, în trimestrul 
I din anul viitor, cele două grupuri 
vor putea îi declarate puse în func
țiune".

— Deci, nerealizarea planului 
anual de punere in funcțiune a- 
pare ca o certitudine. Totodată, 
îndeplinirea planului anual la to
tal investiții este nesigură. Cu o 
lună incinte de încheierea anului, 
lucrările la 13 obiective noi, pre
văzute in planul pe acest an, nici 
nu au fost începute, deși terme
nele planificate au expirat de 
mult. Cine se face răspunzător de 
această tergiversare 1 Există șan
se de recuperare a restanțelor la 
aceste lucrări ?

— Bineînțeles, o însemnată parte 
din vină ne revine direct, întrucît 
am elaborat și înaintat tîrzlu spre 
avizare documentația întîrzierea este 
însă cauzată și de modul greoi în 
care continuă să se desfășoare avi
zarea. Documentația instalației de 
detergenți biodegradabili și produse 
clorurate, de exemplu, stă la M.I.C.M. 
de aproape două luni. Deși legisla
ția preconizează că titularul de in
vestiții este obligat să indice doar 
utilajele principale, M.I.C.M. solicită 
lista tuturor utilajelor, cu întreaga 
documentație. Ne cere de fapt ceea 
ce noi posedăm abia după aproba
rea studiului tehnico-economic și 
întocmirea documentației de execu
ție.

Alte lucrări noi nu au fost înce
pute, datorită faptului că contrac
tarea utilajelor la import nu este 
încă rezolvată. Alături de organele 
de comerț exterior, sîntem noi înșine 
răspunzători de această situație.

Țin să precizez că, din motive in
dependente de noi, 5 obiective, de 
valori relativ mici vor trebui să' fie 
scoase din planul pe acest an. La 
celelalte opt credem că vom reuși 
pînă la sfirșitul lunii decembrie să 
deschidem cel puțin finanțarea.

Din nou, față în față cu antrenorul 
Angelo Niculescu pentru a discuta 
despre inepuizabilul subiect : pregă
tirile echipei naționale.

— Pînă cu două săptămîni și ceva 
în urmă subiectul convorbirilor noas
tre consta în preparativele care se fă
ceau în vederea obținerii calificării 
pentru turneu) final al campionatu
lui mondial Acum, calificarea este 
un fapt împlinit și profitînd .de pri
lejul pe care ni-1 oferă această întîl
nire felicităm pe toți cei care au con
tribuit la realizarea ei.

— Clasîndu-se pe primul loo In 
grupa întîi a preliminariilor C.M., 
echipa noastră a urcat o treaptă pe 
scara consacrării internaționale. Din 
focul acestor „preliminarii" am ieșit 
cu o echipă tînără, susceptibilă de 
însemnate progrese Este un lucru ce 
mi se pare foarte, foarte important. 
De altfel, iubitorii de fotbal de la 
noi au sesizat acest aspect, fiind din 
ce in ce mai exigenți în raport cu e- 
voluțiile „tricolorilor". Exigența a 
crescut - aș zice — o dată cu suc
cesele obținute Ceea ce este, în defi
nitiv, absolut normal I

— In ziarul nostru au fost expri
mate, după meciul cu Grecia, obser
vații critice in legătură cu unele exa
gerări, extravaganțe, apărute după a- 
ceastă partid.ă. Cum le primiți ?

— Am înțeles că nu poate fi, în 
nici un caz. vorba de a umbri în 
vreun fel activitatea noastră, bucuria 
calificării, importanța ei, eforturiie 
reunite ale antrenorilor și jucătorilor.

Dimpotrivă, este vorba de o apre
ciere lucidă și complexă a lucrurilor, 
de un îndemn ia continuarea activi
tății noastre pe aceleași coordonate 
de pînă acum : perseverență și sobri
etate în pregătiri, punerea sub lupa 
exigenței atit a aspectelor pozitive, 
cît și a celor negative. Acest mod 
de a gîndi și a lucra este o regulă 
general valabilă pentru oricare om 
care vrea să realizeze ceva în viață 
și ea este cu atit mai necesară în 
sportul de pertormanță. în fotbal. O 
spun în baza unei lungi experiențe 
ca antrenor.

Și. atunci, este evident că exigen
țele, observațiile critice. expri
mă stări d» lucruri existente 
pe care, dacă ești realist, dacă vrei 
să progresezi continuu, trebuie să le 
iei în considerație și să acționezi. 
Este necesar să stai mereu cu picioa
rele pe pămînt pentru a nu avea sur
prize neplăcute.

De altfel, acest fel de a concepe 
activitatea noastră, de a o judeca, 
ne-a îngăduit să realizăm ceea ce 
am realizat. Iată vă pot pune la dis
poziție carnetul meu de antrenor în 
care se află notele obținute de că
tre jucători de-a lungul întregii pe
rioade. Ele exprimă creșteri de va
loare, scăderi etc,, alcătuind un ta
blou eu lumini și umbre. Dem-

brovschi, de pildă, care a participat 
la toate cele 6 jocuri : (5 (la Lisa
bona), 6 (la București cu Elveția), 7 
(la Atena). 8 (la Lausanne), 8 (la Bucu
rești, cu Portugalia) și 9 (cu Gre
cia. la București) : 7,15 media ge
nerală A Iți jucători, ca, de exemplu, 
Dinu, Dan, Radu Nunweiller^ au o 
comportare, în general, constantă, 
dînd o medie generală peste nota 8. 
Dumitrache și Dobrin. cu mări fluc
tuații în comportare, situîndu-se de 

la mediocru la excepțional In sfîr- 
șit, din toate acestea se vede că nu 
trebuie să ne considerăm drumul 
așternut cu petale de trandafiri, ci 
să ne strîngem torțele pentru a des
fășura o muncă stăruitoare, tenace 
Rezultă, de asemenea, că - este abso
lut necesar sâ avem un echilibru în 
tot ceea ce facem Sper să nu vă su
păra ți dacă vă rog ca și presa să 
ne ajute din acest punct de vedere. 
Și chiar și presa să păstreze un 
echilibru Pentru că nu este bine ca 
atunci cînd este obținut un stiece» 
să curgă din toat.e stilourile numai 
apă de trandafiri, iar în cazul unor 
nereușite, totul să devină negru ca 
păcura

Est.e de altfel singurul climat în 
care se poate desfășura o activitate 
rodnică la nivelul condițiilor pe tare 

le-am avut șl le vom avea. Necesi
tatea păstrării și consolidării acestui 
climat de muncă se impune cu atit 
mai mult cu cît, In iunie, anul vii
tor, în Mexic, echipa noastră va avea 
de dat un examen greu. Trecînd 
pragul calificării, trebuie să mergem 
înainte. Este o obligație pe care 
ne-am luat-o în clipa în care am ob
ținut dreptul de a participa la „Me
xico '70“. Am prezentat Biroului fe
deral și Colegiului central al antre-

Convorbire cu antrenorul 
Angelo NICULESCU

norilor două variante,1 urmînd ca în 
zilele care urmează să ne oprim 
asupra uneia dint.re ele.

Vreau să subliniez, in mod spe
cial, faptul că pe toată perioada pre
gătirilor, care începe la 22 decem
brie a c și se va încheia la 27 mai 
1970, fiecare jucător din lot va avea 
programul său individual, diferen
țiat, de a cărui îndeplinire exem
plară va răspunde direct. Am sta
bilit așa, pe de o parte, pentru că, la 
urma urmei, cel mai se-ver examina

tor al felului cum lucrezi ești tu 
însuți, pe de alta pentru că imensa 
majoritate a băieților cu care am 
colaborat în „perioada preliminarii
lor" mi-au dat toate motivele să, ie 
acord acest certificat de maturitate : 
au fost de o disciplină în muncă 
ireproșabilă, receptivi în procesul de 
instruire, serioși și extrem de exi
genți în ce privește autocontroluL 
Contăm (eu și antrenorul Em. Vogi) 
în continuare pe sprijinul compe

tent al dr. Dumitru Tomescu, pe al 
tuturor colaboratorilor cu care am 
reușit calificarea, dintre aceștia a- 
mintindu-i, în primul rînd, pe an
trenorii de la cluburile ce dau ju
cători lotului (Dinamo București, Ra
pid, Steaua, Dinamo Bacău etc.).

— Printre observațiile critice pri
vind comportarea „unsprezecelui" pe 
care-l pregătiți se află și cele re
feritoare la condiția fizică.

— Sînt observații perfect îndrep
tățite. și cu atit mai necesar de luat 
în considerație, cu cît lacunele în 
pregătirea fizică au consecințe direc
te asupra valorii tehnico-tactice a 
echipei Pentru a ameliora această 
situație este necesară o mai strînsă 
colaborare între noi, antrenorii lotu
lui, și cei de la cluburi. Ultimii au 
obligația de a impune jocului for

mațiilor de care se ocupă acele tră
sături ale fotbalului modern, prima 
dintre ele fiind asigurarea partici
pării simultane a întregii echipe la 
toate acțiunile de atac și apărare. în 
ce privește pregătirea fizică la lot, 
acumularea unei forțe de șoc sporire 
și imprimarea unui stil de joc mai 
energic, consider că este o sarcină 
care-mi revine direct.

Apoi, mai există aici o problemă 
de maximă importanță : atitudinea 
jucătorului însuși în raport cu pre
gătirea sa. Marea majoritate a băie
ților care sint în lot au început să 
înțeleagă că esențialul nu constă nu
mai în executarea mecanică a exer- 
cițiilor date de către antrenori, ci și 
în participarea lor activă la desfă
șurarea unui proces de instruire, de 
pregătire. Fiecare jucător trebuie să 
fie conștient că îndeplinirea obiecti
velor pe care nl le propunem de
pinde absolut de felul în care lu
crează Marele jucător se distinge 
tocmai prin faptul că poartă pe 
umeri o deplină răspundere. In e-. 
chipa noastră avem deja astfel de 
jucători, dar este necesar ca întreg 
lotul să gîndească și să acționeze 
astfel.

— La recenta ședință de analiză 
s-a discutat mult despre condiția 
psihologică a echipei noastre.

— Mai intîi, aș vrea. să precizez 
că stabilitatea morală a unei forma
ții (a unui sportiv) depinde in mare 
măsură de nivelul valoric pe care îl 
atinge la ora respectivă, de cît se 
simte în stare să riposteze partene
rului de dispută, de capacitatea de 
efort pe care o are. Te simți foarte 
tare, acționezi în oonsecință I Ai du
bii în ce te privește. începi, să cazi 
pe ginduri, cum se spune Aceasta 
este( desigur, o schemă foarte... sche
matică. presupunîndu-se că toți cei 
pe care i—ai selecționat îndeplineso 
condiția unei aptitudini psihice pen
tru confruntări cu „miză mare"

Echipa noastră nu-i o „creșă", dar 
nu trebuie să uităm, totuși, că mulți. 
dintre jucătorii de bază ai acestei 
formații sînt foarte tineri și mai au 
încă nevoie de partide care să-i că
lească

în această privință, nu trebuie ne
glijat un aspect foarte important, al 
pregătirilor pentru turneul final aJ 
CM Acolo vom întîlni echipe, ju
cători ale căror nume sînt aureolate 
adesea fără'măsură, dar nume ce re
prezintă valori certe ale soccerulu! 
mondial Ele produc o impresie pu
ternică asupra jucătorilor mai ales 
cind este vorba de adversari cu care 
nu ne-am mai.întîlnit direct Desi
gur, în perioada preparativelor vom 
avea la dispoziție material docu
mentar asupra viitorilor noștri ad
versari șL fără să diminuăm cu ni- 

mio starea de fapt a lucrurilor, vom 
proceda — ca să întrebuințăm un 
termen folosit mai mult în presa li
terară — la demitizarea viitorilor 
fiarteneri de întrecere, la readucerea 
or la justa proporție, la luarea tu

turor măsurilor pentru ca la startul 
competiției să abordăm întrecerea în 
cea mai/ bună condiție și sub acest 
aspect ’ Presa poate să ne dea un 
mare ajutor din acest punct de ve
dere. în aceeași idee, credeți că este 
folositor pelerinajul a tot felul de 
oameni la locul de pregătire al echi
pei, pelerinaj care duce la suresci
tarea jucătorilor peste limita admi
să ? Am ajuns ca, în preajma unor 
meciuri importante, eu și antreno
rul, Emerich Vogi să ne transformăm 
în adevărați pîndari pentru a-i feri 
pe jucători de contactul cu persoane 
nedorite.

— După toate datele pe care le 
avem, ședința in care a fost anali
zată comportarea echipei naționale 
in „preliminarii" a oferit o serie de 
concluzii. Printre ele se află și ne
cesitatea folosirii experienței acumu
late de specialiștii români in legă
tură cu aclimatizarea, cu altitudinea 
platourilor mexicane...

— Este o experiență prețioasă și 
sînt convins că dr. loan Drăgan, di
rectorul Centrului de medicină 
sportivă, ne-o va pune la dispoziție

— O ultimă întrebare: lotul va 
suferi „retușuri" ?.

— în mare, da. Aceasta înseamnă 
promovarea unor tineri ca Popa Iu- 
lică (Universitatea Craiova), Neagu 
(Rapid), Caniaro (A.S.A. Tg. Mureș) 
etc. în turneul din America de Sud. 
programat în luna ianuarie, vor face 
deplasarea și Pescaru, Ivăncescu. 
Adamache, care pînă acum au avut 
o prezență în lot mai mult onori
fică Vom avea mereu ațintită o pri
vire spre lotul olimpic și, in gene
ral, spre campionat- Lotul reprezen
tativ nu a devenit o „castă", mai 
grele sînt acum condițiile de admi
tere. Avem o întreagă perioadă de 
timp înainte în care trebuie sȘ se 
desfășoare bătălia pentru obținerea 
unui tricou de titular în națională, 
tricou care, aș zice, se poate afla în 
sacoșa de echipament a oricăruia 
dint.re cei mai buni fotbaliști ai țării

în încheiere, vă rog să-mi îngă
duiți să transmit, în numele între
gului Iot, mulțumirile noastre tutu
ror celor care au fost și vor fi ală
turi de noi Dorim din adîncul ini
mii să îndreptățim speranțele celor 
care vor ca echipa de fotbal a Ro
mâniei să se numere printre cele mai 
bune din lume 'Rezultatele pe care 
le-am obținut, cele pentru care ne 
pregătim, vor duce, sperăm, la pro
gresul acestei discipline sportive în 
țara noastră.

Valentin PAUNESCU

— Combătută la Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din industria 
chimică, practica începerii inves
tițiilor în regim derogatoriu, 
adică fără a avea întocmită o te
meinică documentație tehnico- 
economică, continuă să se 
mențină. Sîntem informați ci și 
în acest an, mai ales la aceste 
obiective noi, întirziate, Ministerul 
Industriei Chimice intenționează 
să obțină derogări pentru începe
rea lucrărilor.

— într-adevăr, am solicitat regi
muri derogatorii, pornind de la ne
cesitatea efectuării unor lucrări de 
organizare a șantierelor și pregătire 
a unor lucrări de bază încă în pe
rioada călduroasă, sau de la necesi
tatea construirii din vreme a unor 
platforme și depozite de utilaje și 
materiale. în alte situații, derogarea 
a fost condiționată de durata lungă 
de avizare a documentației, ca și de 
eventualele îmbunătățiri care tre
buiau să i se aducă pe parcurs.

— Cum vedeți perspectiva rea
lizării planului, pe ansamblul mi
nisterului, la total investiții și la 
construcții-montaj ?

— Ne considerăm mobilizați pen
tru realizarea integrală a planului 
la total investiții și depășirea celui 
de construcții-montaj. în eventuali
tatea că nu vom primi în timp util 
o seamă de utilaje pentru a Ie 
monta, întrevedem o rămînere, sub 
prevederile planului de investiții, cu 
3—4 procente.

★
Se desprinde limpede că perspec

tiva realizării integrale a planului 
de investiții și a celui de punere în 
funcțiune a noilor obiective ale in
dustriei chimice este ipotetică. Din 
păcate, deficiențele care au exis
tat anul acesta tind să se răs- 
frîngă și asupra evoluției pla
nului de investiții din anul viitor, 
întrucît o seamă dintre noile obiec
tive începute in 1969. sau care ur
mau să înceapă piriă acum au acu
mulat restanțe serioase, care vor fi 
greu de recuperat în viitor.

Cel puțin sub presiunea situației 
create, ar fi fost de așteptat să sa 
facă simțită autoritatea titularului de 
investiții. Dar acesta nu poate să-și 
exercite pe deplin prerogativele ce-i 
sînt conferite prin lege, întrucît o 
bună parte din greutățile apărute în 
realizarea planului de investiții de
curg din însăși activitatea sa defec
tuoasă de planificare Este acesta un 
motiv in plus oare pledează pentru 
ideea subliniată ta Congresul al X-lea 
al P.C.R , de a se Întări răspunderea 
și controlul din partea titularilor de 
investiții. începînd cu planificarea și 
conceperea noilor ibiective și pe în
treg parcursul execuției, pînă la pu
nerea lor în funcțiune.



Mișcarea revendicativă din Franfa a afectat în ultimul timp numeroase sectoare de activitate, printre care și cel 
©' uzinelor nucleare. In imagine : un grup de salariafi de la centralele atomo-electrice demonstrînd pe străzile 

Parisului în sprijinul revendicărilor lor sociale și economice

agențiile de presă transmit:
Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și cul

turale Adunării Generale a O.N.U. a adoptat în unanimitate o declarație 
în legătură cu progresul social și dezvoltarea. Obiectivele declarației se referă 
la eliminarea sărăciei, foametei și subnutriției, realizarea unui standard mai ridi
cat de sănătate și crearea de condiții pentru o susținută dezvoltare socială și 
economică. ■ Declarația urmează să fie supusă spre aprobare Adunării Generale.

Unități aie marinei mili
tare spaniole au aruncat sîmbătă 
ancora în Golful Algeciras, situat în 
fața Gibraltarului, în cadrul unei ac
țiuni care marchează o nouă înrăută
țire a relațiilor dintre Spania și Ma
rea Britanie. Concomitent, nave mili
tare britanice au pătruns în Golful 
Algeciras. Purtători de cuvînt navali 
ai celor două țări au declarat că navele 
se află în această zonă „pentr.u exerci
ții de rutină". Vineri, într-o cuvîntare r___ ________ _ __________ ,,
rostită la Algeciras, localitate situată apoi a căzut la pamînt. Identificarea 

' pasagerilor și a echipajului nu a putut 
fi realizată, deoarece aceștia au fost 
carbonizați de explozia benzinei din 
rezervoarele avionului.

companiei „Unosa" din regiunea Mil- 
leresa. Ca urmare a acestei stări de 
lucruri, datorită unui accident petre
cut la una din galerii, un miner și-a 
pierdut viața.

Cu ocazia celui de-al 
6-lea Tkg international al 
Pacificului, la Lima au fost rea
lizate tranzacții comerciale în valoare 
de 12,5 milioane de dolari, cele mai 
multe privind mașinile agricole, echi
pamentul industrial chimic, minier și 
textil.

în imediata apropiere a Gibraltarului, 
ministrul spaniol al locuințelor, Vin
cente Mortes Alfonso, a declarat că 
țara sa nu va renunța niciodată la 
suveranitatea asupra Gibraltarului.

Festivitatea 
de la Saraievo

In urma prăbușirii unui 
avion în apropierea localității aus
traliene Shepparton, 6 persoane și-au 
pierdut viața. După cum declară mar
torii acestui accident, înainte de a se 
prăbuși, avionul ;,s-a dezechilibrat" și

Chirurgul francez Paul 
Tessier a realizat o nouă 
tehnică operatorie în domeniul 
chirurgiei reparatorii faciale. El a 
prezentat această nouă tehnică opera
torie în cadrul unei intervenții care a 

' durat 10 ore și la care au asistat 150 
de chirurgi din Europa și America. 
Prin noua tehnică de lucru se vor pu
tea reface oasele feței și reamplasa or
bitele la copiii cu deformați! congeni
tale. în cursul ultimilor doi ani, doc
torul Tessier a realizat cu succes peste 
o sută de astfel de operații.

„LIBIA ESTE HOTĂRÎTĂ 
SĂ LICHIDEZE TOATE 

BAZELE MILITARE 
STRĂINE 

DEPETERITORIULSĂIT 
o O DECLARAȚIE

'A PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI 

COMANDAMENTULUI 
REVOLUȚIEI

TRIPOLI 30 (Agerpres). — Li
bia este hotărîtă să lichideze toa
te bazele militare străine de pe te- 
gtoriul său, a declarat Moamer El- 

edafi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției, în- 
tr-o convorbire avută cu repre
zentanți ai corpului didactic din 
Libia. Guvernul, a reafirmat el, 
va angaja în această problemă ne
gocieri cu guvernele S.U.A. și Ma
rii Britanii, care dispun de insta
lații militare la Wheelus Field și 
respectiv El-Adem și Tobruk.

Ministerul libian al Afacerilor 
Interne a făcut cunoscut, pe de 
altă parte, că guvernul Marii Bri
tanii a acceptat angajarea de ne
gocieri anticipațe în scopul eva
cuării bazelor militare engleze. De 
asemenea, și S.U.A. au acceptat să 
înceapă negocieri cu guvernul li
bian în scopul evacuării bazei de 
la Wheelus Field. Și într-un caz și 
în altul, relevă agenția M.E.N., la 
Tripoli s-a anunțat că negocierile 
urmează să înceapă la sfîrșitul pri
mei săptămîni a lunii decembrie.

ORIENTUL APROPIAT
@ CIOCNIRI EGIPTEAN0-5SRAELIENE ® PREMIERUL TUNI
SIAN A ANUNȚAT CĂ TARA SA VA LUA PARTE LA CONFE
RINȚA ARABĂ LA NIVEL ÎNALT ® EXPERTI ÎN DOMENIUL 
PETROLULUI DIN 10 STATE ARABE S-AU REUNIT LA CAIRO 
® TURNEUL MINISTRULUI ADJUNCT AL APĂRĂRII S.U.A.

CAIRO. — O companie a forțelor 
armate egiptene a traversat în noap
tea de sîmbătă spre duminică Cana
lul de Suez și a atacat o poziție 
israeliană fortificată în sectorul me
ridional al acestuia, a anunțat un 
.purtător de cuvînt al armatei R.A U. 
in cursul unor ciocniri puternice, 
care au durat, peste două ore, for
țele egiptene au distrus două vehi
cule blmdate israeliene, două mor- 
tiere și două tunuri ; de asemenea, 
au fost uciși și răniți mai mulți mi
litari israelieni, a menționat, purtăto
rul de cuvînt. Trupele egiptene s-au 
reîntors, fără a suferi pierderi, pe 
malul occidental al canalului, a 
adăugat el.

TEE AVIV. — în noaptea de 
sîmbătă spre duminică, forțe egip
tene au traversat Canalul de Suez, 
înceroînd să atace o poziție israe
liană, dar au fost respinse, a 
declarat un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene, citat de agenția 
France Presse. Se precizează că tru
pele israeliene n-au înregistrat nici 
un fel de pierderi umane sau mate
riale. Totodată, se menționează că 
cinci militari egipteni au fost uciși.

TUNIS. — Premierul tunisian Bahi 
Ladgham a declarat că Tunisia va 
lua parte la conferința la nivel înalt 
a șefilor de state arabe, convocată 
pentru 20 decembrie a. o. la Rabat. 
Bahi Ladgham a subliniat, că atitu

dinea țării sale față de situația din 
Orientul Apropiat se bazează pe o 
analiză realistă și obiectivă a eveni
mentelor din această regiune.

Un miting de sprijin pen
tru politica promovată de 
gUVern a avut î°c duminică în fața 
reședinței primului ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, din Delhi. Luînd cu- 
vîntul în cadrul acestei manifestări, 
primul ministru indian a adresat un 
apel populației de a întreprinde acțiuni 
împotriva încercărilor unor oameni po
litici de a prezenta evenimentele „în- 
tr-o formă eronată". Premierul Indian 
a subliniat că aceste acțiuni dăunează 
realizării programului guvernamental.

DUPĂ MASACRUL DE LA SONG MY

„Conștiința Americii 
este zdruncinată 7

UN COMENTARIU AL AGENȚIEI „FRANCE PRESSE"

CAIRO. — Experți în domeniul 
petrolului din. zece state arabe s-au 
întrunit la Cairo pentru a1 elabora 
politica petrolieră a țărilor respec
tive și pentru a realiza un acord ge
neral asupra revizuirii actualelor 
contracte încheiate cu companiile 
petroliere străine. în cadrul reuni
unii vor fi examinate, de asemenea, 
posibilitățile de creare a unei orga
nizații a țărilor arabe producătoare, 
de petrol, a unei flote petroliere 
arabe, precum și de construire în co
mun a unor rafinării.

Poliția pakistaneză a a- 
restat 23 de persoane imPH- 
cate în atentatul pus la cale împotriva 
lui Zulfikar Aii Bhutto, fost ministru 
de externe al Pakistanului, relatează 
agenția Associated Presse. Aii Bhutto, 
președinte al Partidului poporului, a 
fost victima unui atentat în apropie
rea localității Multan, unde mai multe 
persoane au înconjurat automobilul 
său, intenționînd să-l ucidă. Trei per
soane din anturajul lui Bhutto au fost 
rănite.

Intr-un amplu comentariu consacrat 
felului in care opinia publică din 
S.U.A. a reacționat la dezvăluirile pri
vind masacrarea de către trupele a- 
mericane a populației civile din Viet
namul de sud, agenția France Presse 
scrie, printre altele: „Conștiința vir
tuoasei Americi este zdruncinată. 
Drama micului cătun vietnamez Song 
My a tulburat certitudinea liniștită că 

noastră" 
îndepli- 
de pre-

să

BEIRUT. — Ministrul adjunct al 
apărării S.U.A., Robert Pranger, a 
sosit duminică la Beirut, pentru, o vi
zită oficială. El urmează să aibă o 
serie, de convorbiri cu rpinistrul li
banez de externe, Nassim Majdalani, 
în legătură cu evoluția situației din. 
Orientul Mijlociu. înaintea Libanu
lui, ministru) american â întreprins.- 
vizite similare în Arabia Saudită și 
Republica Arabă Unită. în cadrul a- 
cestui turneu oficial, misiunea sa 
este de a se informa în legătură cu 
punctele de vedere ale unor state 
arabe în ceea ce privește evoluția 
situației din Orientul Mijlociu, ca și 
a căilor posibile de soluționare a 
acesteia.

0 delegație a Comitetului 
pentru energia nucleară din 
Republica Socialistă Româ
nia, condusă de Ioan Ursu, a vizi
tat India în perioada 20—30 noiem
brie a.c., la invitația guvernului indian. 
Delegația a vizitat institute de cerce
tări și alte obiective din domeniul fo
losirii energiei nucleare în- scopuri 
pașnice. S-au purtat discuții cu pre
ședintele Comisiei indiene pentru e- 
nergia atomică, dr. V. Sarabhai, direc
torul general al Centrului de cercetări 
nucleare Bombay, dr. II. Sehna, și cu 
alți specialiști și oficialități indiene.

PREȘEDINTELE I. B. TITO 
A PRIMIT DIPLOMA

DE ONOARE A ACADEMIEI 
DE ȘTIINȚE ȘI ARTE 

A R. S. BOSNIA 
ȘI HERȚEGOVINA

BELGRAD 30. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La Universitatea populară 
„Djuro Djakovici" din Saraievo a 
avut loc duminică dimineața șe
dința festivă a Academiei de ști
ințe și arte a R. S. Bosnia și Her- 
țegovina, în cadrul căreia s-a în- 
mmat.diploma.de membru de o- 
noare președintelui R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito. După ce 
președintele Academiei, prof. Bra
nislav Djurdjev, a evidențiat ope
ra și rolul deosebit de important al 
președintelui Tito în revoluția so
cialistă și construcția noii orînduiri 
în R.S.F. Iugoslavia, în făurirea 
politicii interne și externe a Iugo
slaviei socialiste, a luat cuvîntul 
președintele R.S.F. Iugoslavia. .Io- 
sip Broz Tito a vorbit despre eta-' 
pele parcurse în construirea, socia
lismului. despre rezultatele obți
nute de R.S.F. Iugoslavia în creș- ■ 
terea producției materiale și a ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
In continuare, președintele s-a re
ferit la unele probleme interne. 
Dorim — a spus președintele Tito 
— să construim o economie moder
nă, pe baza tehnologiei contempo
rane, a cuceririlor științei.

'Azi se deschide la Haga 
conferința la nivel înalt a 
țărilor membre ale Comu
nității economice europe
ne (Piața comună). Prece
dată de o suită de consul
tări și negocieri bi sau 
multilaterale, de numeroa
se declarații și luări de 
poziții oficiale sau oficioa
se, reuniunea din capita
la Olandei a format, în 
ultimele zile, în paginile 
presei occidentale obiec
tul unei veritabile avalan
șe de comentarii. Dacă „cei 
șase" nu vor reuși nici de 
această dată să facă „un 
pas hotărît înainte", sub
liniază unii comentatori oc
cidentali, tot ceea ce s-a 
realizat în „construcția eu
ropeană" (așa sînt denu
mite în Occident planuri
le de „integrare" a state- 

, lor din vestul Europei) ris
că să se prăbușească. De 
aici și însemnătatea deo
sebită ce se atribuie con
ferinței de la Haga, pe caro 
Sicco Mansholt, vicepreșe
dinte al Comisiei unice a 
Pieței comune, o caracte
riza în ,,Der Spiegel" drept 
„o măsură de . disperare".

Tn fapt, despre ce este 
vorba ?

„Comunitatea" vest-euro- 
peană se află în pragul pri-- 
mei mari scadențe i înche
ierea perioadei de tranzi
ție (1957-1969) prevăzută în 
Tratatul de la Roma —. ac
tul de naștere al Pieței 
comune. De la 1 ianuarie 
1970, „cei șase" ar trebui 
să abordeze problemele, 
perioadei următoare —- de 
definitivare — dar nu îna
inte de a pune la punct do
sarele actualei etape. După 
cum se știe, membrii Pie
ței comune s-au angajat 
să realizeze pînă la sfîr
șitul perioadei de tranziție 
crearea unei uniuni va
male și elaborarea unei po- 

’ litici economice comune, 
cu scopul de a ajunge trep
tat la „integrare".

„Cei șase" au ■ reușit să 
constituie o uniune vama
lă însă numai pentru pro
dusele industriale. Dimpo
trivă, piața comună agrico
lă se află în impas. Anul 
acesta, în răstimp de nu
mai două luni (august-oc- 
tombrie) devalorizarea 
francului și revalorizarea 
mărcii au determinat atît 
Franța, cit și R.F. a Germa
niei. să se desprindă tem
porar de politica agricolă 
comună, „Europa verde" 
întorcîndu-se la o situație 
aproape. similară, cu aceea 
din 1962, anul constituirii 
ei. Cit despre progresele în 
realizarea unei politici e- 
conomice comune — coor
donarea activității mone

tare, armonizarea sarcinilor 
fiscale și sociale — pașii 
înfăptuiți pînă acum sînt 
ca și inexistenți. Nici soar
ta „Euratamului" (piața 
comună a energiei nucle
are) nu este de invidiat. A- 
cesta se află într-un declin 
atît de evident încît pre
sa occidentală vorbește des
pre eșecul său virtual. în 
ce privește „integrarea" po
litică, situația acesteia de
termină pe comentatorul a- 
genției France Presse să 
asemuiască „Comunitatea

ne). Miniștrii agriculturii 
și de finanțe ai „celor șase", 
întruniți săptămîna tre
cută la Bruxelles, au fă
cut „ușoare progrese" în 
această direcție, dar nimic 
nu poate fi socotit defi
nitiv. R.F a Germaniei. 
Italia și Belgia aduc pe 
primul plan problema a- 
derării la Piața comună a 
Marii Britanii, care ar pre
lua o bună parte din sar
cinile finanțării agricul
turii „celor șase", evolua
te la 15 miliarde de franci

AZI, CONFERINȚA IA NIVEL ÎNALT

A PIEȚEI COMUNE

„Drumul 
spre Haga 

este spinos"
celor șase" cu „un edificiu 
fragil, incomplet și nesigur 
pe bazele sale".

La Haga, „cei șase" vor 
trebui, deci, să abordeze 
probleme capitale lega
te de prezentul și viitorul 
Pieței comune. Ele au fost 
expuse de ministrul de ex
terne francez, Maurice 
Schumann, care s-a referit 
la reglementarea, definiti
vă, pînă la începutul anului 
viitor, a sistemului de fi
nanțare a pieței comune a- 
gricole avînd la bază prin
cipiul preferinței comunita
re (potrivit căruia cererea 
de produse agricole a „ce
lor șase" trebuie satisfăcută 
cu prioritate din interio
rul „comunității") și prin
cipiul responsabilității co
mune (după care sarcini
le decurgînd din vînzarea 
în pierdere a excedente
lor agricole pe piața mon
dială vo’ fi suportate de 
toți membrii Pieței comu-

pentru anul tn curs. Fran
ța, principalul beneficiar 
al „Europei verzi", a rămas 
însă pe poziția cunoscută i 
mai întîi piața comună a- 
gricolă și apoi Anglia.

Ministrul de externe 
francez a vorbit și despre 
adoptarea unor reforme de 
structură in industrie și în 
agricultură, despre o po
litică de stimulare a con
centrării monopoliste a 
producției la scară na
țională și internaționa
lă armonizarea politici
lor fiscale și monetare, 
formarea unei piețe comu
ne a capitalurilor etc. Toa
te aceste elemente sînt 
prevăzute tn Tratatul de 
la Roma, dar interesele di
vergente ale marilor mo
nopoluri s-au dovedit pînă 
acum prea puternice pen
tru a se putea ajunge la 
vreun acord. Cit privește a- 
gricultura. proiectele de 
consolidare au fost defini

te în „planul Mansholt", 
care vizează , eliminarea 
gospodăriilor țărănești 
mici și mijlocii în favoa
rea marilor exploatări ca
pitaliste. Planul amintit 
prevede, Intre altele, scoa
terea din circuitul agricol 
a unei suprafețe de 5 mi
lioane de ha și. bineînțeles, 
dezrădăcinarea a sute de 
mii de țărani. Consecințele 
sociale ale „planului Mans
holt" au stîrnit vii reacții 
în masele țărănești, care au 
declanșat ample acțiuni de 
protest în toate țările Pie
ței comune.

în mod acut se pune 
problema dacă Piața co
mună se va deschide 
sau nu Angliei și celorlalte 
țări vest-europene care 
și-au prezentat candidatura. 
După două veto-uri (în 
1961 și 1967) care au barat 
calea Angliei spre Piața co
mună, Franța a declarat că 
nu are nici o obiecție de 
principiu asupra acestei 
chestiuni, dar consideră de
finitivarea si întărirea „co
munității" drept o condiție 
prealabilă lărgirii ei. Pe de 
altă parte, observatorii po
litici occidentali au remar
cat, în ultima vreme, unele 
nuanțe noi în politica An
gliei față de Piața comună, 
în sensul că inconvenien
tele economice ale aderării 
sînt prezentate în unele de
clarații ca prăvălind asu
pra eventualelor avanta ie 
Cercurile politice britani
ce adversare aderării sub
liniază costul excesiv al fi
nanțării pieței comune agri
cole Sarcinile suplimentare 
pentru balanța de plăți bri
tanică s-ar ridica, dună unii 
economiști, la 500 milioane 
de lire re an, iar după al
ții. la 300 milioane, sume 
care ar fi suportate de 
contribuabilii britanici ; si 
acesta este un motiv pen
tru care oamenii muncii 
manifestă o opoziție cres- 
cîndă față de intenția ade
rării Angliei la Piața co
mună.

Toate acestea au deter
minat presa vest-europeană 
să considere că „drumul 
spre Haga este spinos" și că 
se așteaptă „negocieri di
ficile" După reuniunile mi
nisteriale de la Luxemburg 
și Bruxelles, acum încep la 
Haga „marile manevre co
munitare" Miza este mare 
și rezultatele imprevizibile. 
Se presupune însă că mem
brii Pieței comune vor în
cerca să ajungă la un com
promis. pentru a evita un 
eșec ce ar putea să însem
ne o lovitură pentru pla
nurile comunitare.

Gh. CERCELESCU

Imediat după sosirea la la
boratorul de recepție lunară de 
la Houston, cei trei astronauti 
care au efectuat cu succes cea 
de-a doua călătorie spre Lună 
au fost supuși unui examen me
dical amănunțit. Medicii au de
clarat că starea sănătății astro- 
nauților este „excelentă". Ei vor 
rămine aici aproximativ trei 
săptămîni, cit 
dureze ..carantina" 
prevedere impusă 
tatea contaminării

aproximativ
e proiectat să 

— măsură de 
de eventuali- 

. ... ...... ....... ....... lor in contac
tul cu solul lunar. împreună cu 
Conrad, Bean și Gordon, in „ca
mera de carantină" se mai află 
13 persoane — medici, cercetă
tori. personal de deservire.

0 serie de convorbiri în
tre miniștrii de externe ai 
Austriei și Italiei cu privire la 
situația din Tirolul de sud au început 
duminică la Copenhaga. Ministrul ita
lian Aldo Moro și omologul său aus
triac, Kurt Waldheim, s-au întîlnit du
minică dimineața la ambasada italiană 
din oraș, iar cea de-a doua întrevedere 
a avut loc în cursul după-amiezii la 
ambasada Austriei. După cum se știe, 
Tirolul de sud a fost în ultimul timp 
scena unor ciocniri violente între popu
lația italiană și minoritatea de limbă 
germană. Acest teritoriu a fost cedat 
Italiei după primul război mondial, 
după dezmembrarea imperiului austro- 
ungar.

Guvernul Cambodgiei a 
adresat un nou protest ™p°- 
triva acțiunilor agresive ale trupelor 
americano-saigoneze la frontiera cu 
Vietnamul de sud. în nota adresată 
Ambasadei S.U.A. din Pnom Penh 
se arată că provinciile cambodgiene 
Kompongoham, Kampot și Preyvang 
au fost supuse de la începutul lunii 
noiembrie unor puternice bombarda
mente, care au provocat pierderi în
semnate populației. Guvernul Cam
bodgiei a cerut adoptarea de măsuri 
în vederea încetării unor astfel de ac
țiuni premeditate și provocatoare îm
potriva suveranității țării.

La Roma a sosit o delega
ție economică poloneză. 
Membrii delegației vor participa la 
lucrările celei de-a cincea sesiuni a 
Comisiei mixte italo-poloneze de co
laborare științifică și tehnică. Sesiu
nea, menționează agenția P.A.P., se va 
încheia prin semnarea unui acord de 
colaborare economică între Polonia și 
Italia pe următorii doi ani. \

Feste 1 200 de mineri din 
Asturia au declarat grevă. 
Ei protestează împotriva lipsei unei teh
nici elementare de securitate la minele
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„dreptatea se află de partea 
și că armata americană își 
nește sarcinile cu maximum 
cauții umanitare.

Revelațiile atroce care au 
cute — relatate pe larg de 
televiziune — asupra masacrării civi
lilor la începutul anului 1968 au cu
fundat brutal Statele Vnite în reflec
ții amare. Americanii se pronunțaseră 
ou tărie împotriva masacrării civililor 
inocenți tn cursul celui de-al doilea 
război mondial. Ei au protestat îm
potriva torturilor și altor fărădelegi pe 
care le-a antrenat lichidarea vechilor 
imperii coloniale. Dar atunci „vino
vății" erau alții...

Uciderea cu sînge rece a civililor 
provoacă repulsie și amărăciune. De
sigur, se afirmă, aceste cătune sud- 
vietnameze erau pline de partizani. 
Ele fuseseră denumite „Pinkville" 
(„orașe roșii"), deoarece în multe din 
ele inamicii operau împotriva trupe
lor americane. Dar aceasta nu scuză, 
în ochii populației americane, un ma
sacru așa de crud... De altfel, filmele 
prezentate de Ministerul Apărării , 
membrilor Congresului, fotografiile pu
blicate de presă, declarațiile Casei Albe 
și ale celor mai înalte autorități ale 
statului nu mai lasă nici o îndoială : 
faptele nu pot fi negate și nu pot fi 
invocate anumite circumstanțe ate
nuante.

Afacerea Song My a făcut să se 
destrame multe din iluziile poporului

fost fă- 
presă si

american. Mai întîi, el a refuzat 
creadă realitățile ce i-au fost prezen
tate. O mare jenă există și se extinde 
acum chiar și în rîndurile acelora care 
susțineau necesitatea prezenței milita
re americane în Vietnam și comba
teau pe cei care cereau retragerea ime
diată a trupelor americane dintr-un 
război lipsit de sens.

America începe acum să se deștepte. 
Trebuie să fie făcută întreaga lumină 
în această dramă și cei vinovați 
să fie pedepsiți. Aceasta ar fi, pentru 
conștiința americană, cel mai bun mij
loc de a se elibera de o povară care 
apasă foarte greu asupra imaginii Sta
telor Vuite în ochii întregii lumi".

Noi lupte intre trupele

și îemennlu, (!?• soil-v
ADEN 30 (Agerpres). .— Trupele 

Arabiei Saudite au lansat un nou a- 
tac împotriva sectorului Wadiah, a- 
parținind Republicii Populare a Ye
menului de sud, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, Salem Aii 
Rabya. președinte al Consiliului pre
zidențial sud-yemenit. în prezent, a 
menționat el, luptele continuă în a- 
ceastă regiune. Sectorul Wadiah este 
revendicat de Arabia Saudită, în spe
cial in urma descoperirii recente de 
bogate rezerve petroliere.

Astăzi, Republica Africa Centrală sărbătorește unsprezece ani de la pro
clamarea independentei. în fotografie — vedere panoramică a orașului 

Bangui, capitala țării
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bilități de amplificare a acestor for
me avansate de cooperare într-un șir 
de domenii concrete. Aceste posibili
tăți urmează să fie explorate tn con
tinuare și pe parcurs.traduse în viață 
în cadrul legăturilor directe între 
firme britanice și instituții și între
prinderi românești.

Dorința reciprocă de a concretiza 
și dezvolta colaborarea pe multiple 
planuri și-a găsit încă o expresie în 
consensul oe a acționa pentru înche
ierea, la o dată apropiată, a unui a- 
cord în domeniul transporturilor ae
riene, a unui acord asupra certificate
lor de tonaj, precum și de a studia 
posibilitatea încheierii unui acord de 
cooperare în domeniul turismului

Examinarea situației internațio
nale, care a deținut o pondere însem
nată în cadrul convorbirilor, a prile
juit o trecere în revistă a principa
lelor probleme care preocupă popoa
rele și care ocupă un loc central pe 
scena vieții politice mondiale. S-a 
procedat astfel la un larg schimb de 
vederi în problemele legate de asi
gurarea păcii și securității în Europa, 
înfăptuirea dezarmării. încetarea 
războiului din Vietnam, reglementa
rea situației din Orientul Mijlociu, 
sporirea rolului ce-i revine Organiza
ției Națiunilor Unite în intensificarea 
cooperării între state

Cele două părți au apreciat impor
tanța problemei securității europenii, 
ceea ce a permis să se treacă la a- 
nalizarea în comun a posibilităților 
de realizare a acestui deziderat. Par
tea română a expus punctul de ve
dere cunoscut, potrivit căruia organi
zarea unei conferințe consacrate 
problemelor securității europene 
nu trebuie în nici un fel legată sau 
condiționată de rezolvarea nrealabilă 
a problemelor în suspensie, subli
niind. dimpotrivă, că tocmai organi
zarea unei conferințe, sau mai bine 
ziș a unui șir de conferințe succesive, 
ar putea să faciliteze soluționarea a- 
cestor probleme. începînd desigur cu 
acelea în care este posibil să se. a- 
iungă mai ușor la o înțelegere. Tn 
acest sens, între primele obiective 
care se impun atenției și ar putea 
constitui o bază de dezbateri sînt

cele formulate recent la Praga de ță
rile socialiste și anume renunțarea la 
folosirea forței sau la amenințarea cu 
folosirea acesteia în relațiile recipro
ce dintre statele europene, precum ți 
extinderea relațiilor comerciale, eco
nomice și tehnico-științifice. Tn ca
drul convorbirilor s-a căzut de agprd 
asupra faptului că o conferință în 
problema securității europene, cu 
participarea tuturor statelor intere
sate. necesită o foarte atentă pregă
tire. în ansamblu, se poate aprecia că 
discuțiile purtate, schimburile de pă
reri în această problemă au făcut să 
progreseze ideea securității europene.

Tn cursul abordării problemelor in
ternaționale s-a desprins, ca o idee 
majoră, necesitatea unor eforturi stă
ruitoare din partea tuturor țărilor 
pentru promovarea unor relații nor
male între state, pentru instaurarea 
unui climat de pace. încredere și 
cooperare. A apărut în mod pregnant 
că este timpul ca fiecare țară, indi
ferent de locul și mărimea ei în co
munitatea națiunilor, să se manifeste 
activ și să vină cu inițiative îri pro
blema securității europene, ca ți în 
alte probleme de interes vital pen
tru popoarele lumii, deoarece tocmai 
în acest fel se poate imprima vieții 
internaționale un puls viu. construc
tiv, se pot dura temelii trainice păcii 
și securității mondiale. Tn acest sens, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Ton Gheorghe Maurer. subVnia că 
„tinînd seama de caracterul indivi
zibil al păcii, colaborării si libertății 
națiunilor, fiecare stat, indiferent t d° 
mărimea si potențialul să", este che
mat să particine. nrin eforturi pro
prii. Ia crearea celor mai favorabile 
condiții pentru rezolvarea nrob'eme- 
lor cu care este confruntată omeni
rea. Pornind de la asemenea conside
rente. activitatea externă a sta'uhri 
nostru. av>nd e.a e'ement ce"traî ra
porturile de prieteoie cu țările cn 
care împărtășim aceleași cpn-ențiî 
sociale si politice, urmărește sporirea 
constantă a contribuției Romăn-ei ta 
dezvoltarea unor relații d» înțelegere 
ți cooperare între națiuni".

Referindu-se Ia aceeași idee, pri
mul ministru britanic, Harold Wilson, 
arăta i „Ne întîlnim, așadar, ca re

prezentanți ai unor state suverane, 
care respectă atît independența și 
suveranitatea proprie, cît și pe a ce
luilalt. Sintem capabili să ne trăim 
existența netulbuiaii de temerile 
unui atac din partea celuilalt. Ne în- 
tilnim într-o atmosferă de respect 
reciproc și cu dorința sinceră de a 
acționa împreună pentru interesele 
noastre comune și mai presus de ori
ce pentru pacea și securitatea conti
nentului nostru".

Ambele părți au fost unanime în a 
aprecia că o premisă fundamentală a 
salvgardării intereselor fiecărui po
por, cît și a cauzei păcii generale o 
constituie așezarea relațiilor dintre 
țări pe temelia principiilor dreptului 
internațional Așa cum s-a consemnat 
în comunicatul comun româno-brita- 
nic, cele două părți și-an reafirmat 
convingerea că „aceste relații trebuie 
să se întemeieze pe dreptul fiecărui 
popor de a se dezvolta conform cu 
dorința și interesele sale si în res
pectul principiilor independentei na
ționale, suveranității, ega'itătii în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc".

Vizita a relevat încă o dată utili
tatea și eficiența contactelor directe 
între membrii guvernelor ți alte 
personalități din cele două țări. . Tn 
acest, spirit, președintele Consiliului 
de Miniștri l-a invitat pe primul mi
nistru al Marii Britanii și pe secre
tarul de stat pentru afacerile externe 
și al Commonwealth-ului să facă o 
vizită în România, invitația fiind ac
ceptată cu plăcere.

Din. desfășurarea întregii vizite se 
desprinde tn mod concludent că 
România ți Marea Britanie au așezat 
baze trainice pentru o coonerare fruc
tuoasă în variâțe domenii, tn intere
sul reciproc, ca și al cauzei generale 
a păcii și prieteniei între ponoare. 
Avem în aceasta o ilustrare a modu
lui în care s-> pot realiza înțelege
rea si conlncraroa între state cu orîn
duiri sociale diferite, atunci cî"d ra
porturile dintre ele stnf prezidate de 
comprehensiune si respect mutual, 
încă o afirmaro a justeții politicii 
noastre externe de extindere a re
lațiilor de înțelegere și colaborare cu 
toate țăi ile lumii
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